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عدد 7)56 - 13 حمر3 )144 )) ستبس 2 0)0)) الجريدة الرسمية12533  

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتز3 املعلنون في حيدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تبمسل اإلدارة أية حسؤولية فيسا يبعلق بسضسون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

 STE BATI KASSIS
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RES AL

  BOUSTANE N°68 BLED HLILFA

RC PREFECT BEN M4SIK CASA

تاسيس شركة

 ( بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 

أعاله  االجبساعي  باملقر   (0(0 يوليو 
القانون  على  واملوافقة  االعداد  تم 

املسؤولية  ذات  للشركة  الداخلي 

حسب  وحيد  بشريك  املحدودة 

املعلوحات واملعطيات البالية :

«بت   BATI KASSIS  : التسسية 

كاسيس».

الهدف : للشركة الهدف في املغرب 

وفي الخارج االنعاش العقاري والبناء 

بجسيع  واالتجار  والشراء  البيع  ثم 

أنواعه العقارية البجهيز واالحداث».

االجبساعي   املقر  عين   : املقر 

اقاحة  بالدارالبيضاء  للشركة 

التسبان رقم 68 ابلد احليلفة سفلية 

عسالة بن حسيك سيدي عثسان.

املدة : حدة الشركة حمددة في 99 

سنة اببداء حن تاريخ تسجيل الشركة 

املحكسة  لدى  البجاري  السجل  في 

البجارية بالرباط.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   100.000 حبلغ  في  الشركة 

ثسن  حصة،   100 على  حقسسة 

درهم حكبتبة باجسعها   100 الحصة 

طرف  حن  الكلي  بالبقسيم  وحمررة 

 KASSIS حمسد  كاسيس  السيد 

.MOHAMED

الشركة  ستسي2   : الشركة  تسيي2 

 KASSIS حمسد  كاسيس  طرف  حن 
البطاقة  رقم   ،  MOHAMED

.BH310263 الوطنية رقم

 : االجبساعي  البجاري  النشاط 

يناير  فاتح  املالية  البسارين  تتبدأ 

وتنبهي في 31 ديسس 2 حن كل سنة.

5 % لالحبياط  الربح بعد اقساط 

يمبفظ  أو  يوزع  تبقى  حا  القانوني، 

العادي  العا3  الجسع  حن  ببقرير  به 

 ASSEMBLEE GENERALE

.ORDINAIRE

الداخلي  القانوني  االيداع  تم 

للسمكسة  الضبط  بكبابة  للشركة 

البجارية بالدارالبيضاء يو3 )) يوليو 

0)0)، تمت رقم 3)7406، السجل 

البجاري رقم 5)4668.

 IF :45887898. TP : 33900412.

.ICE : 002554278000039

1 P

STE BLUE CITY TRANS
SARL

  SIEGE : LALLA MIMOUNA

CENTRE

 (8 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 (9 بباريخ  واملسجل   ،(0(0 يوليو 

وضع القانون االسا�سي   (0(0 يوليو 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

االربعاء  بسوق  االببدائية  باملحكسة 

الخصائص  تمسل  والتي  الغرب 

البالية :

 STE BLUE CITY  : التسسية 

.TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة.

درهم   60.000 حدد في   : رأسسال 

اجبساعية  قسسة   600 الى  حقسسة 

حن فئة 100 درهم.

نقل  في  حقاول   : الهدف 

املسبخدحين.

حيسونة  اللة   : االجبساعي  املقر 

املركز.

التسيي2 : ايوب برني.

بكبابة  تم  القانوني  االيداع 

االربعاء  بسوق  باملحكسة  الضبط 

الغرب بالسجل البجاري رقم 3)66) 

بباريخ 5 أغسطس 0)0).

2 P

STE RABAT LOOK

 SARL

CAPITAL : 100.000 dhs

RC N°: 129099

تمويل الشركة
بسقب�سى عقد عرفي حرر ببسارة 

قرر الجسع العا3   (0(0 يوليو   3 في 

 RABAT LOOK لشركة  االسبثنائي 

ش.3.3، رأسسالها 100.000 درهم حا 

يلي :

تمويل حقرها الرئي�سي حن تسارة 

زاوية الحسن الثاني وحمسد السادس 

الرباط  الى   5B شقة  النخيل  عسارة 

قطاع   (( حركز البجاري رياض رقم 

11 زنقة االرز حي الرياض.

قد تم االيداع القانوني بالسجل 

ببسارة  االببدائية  باملحكسة  البجاري 

تمت   ،(0(0 أغسطس   13 بباريخ 

رقم 3746.

3 P

AFRI CONSULT

 OFFICE  NATIONAL  DES

 CHEMINS  DE  FER

«ONCF»

حقرها االجبساعي : ححج عالل بن 

عبد هللا رقم 19 الرباط

السجل البجاري : 1)187 الرباط

ت.3.ل :  9096000001))000

املدير  قرارات  حمضر  بسقب�سى 

 (0(0 يونيو   30 بباريخ  العا3 

 ،(0(0 9 يوليو  بالرباط، املسجل في 

 l’OFFICE NATIONAL DES قرر 

 ،CHEMINS DE FER, ONCF

بسحج  االجبساعي  حقره  الكائن 

بالرباط،   19 عالل بن عبد هللا رقم 

 ONCF HOTEL احداث فرع حسساة

 ،  MICHLIFEN RESORT &GOLF

فرع بافران- هوطيل حيشليفن.

السيد حمسد  سيكون حديره هو 

 mohamed rabie) خليع  ربيع 

khlie)، املزداد بطنجة، أصيلة في 16 

يوليو 1963، والساكن بسحج حمسد 

املشرق  تجزئة   ،(3 رقم  السادس 

السوي�سي بالرباط، ملدة غي2 حمدودة
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لدى  القانوني  االيداع  انجاز  تم 

 11 في  بازرو،  االببدائية  املحكسة 

أغسطس 0)0)، تمت رقم 158.

تم تقييد الفرع بالسجل البجاري 

رقم  تمت  اليو3،  نفس  في  بازرو 

.1347

يكسن نشاطه في الفندقة.
املسثل القانوني

4 P

AFRI CONSULT

 OFFICE NATIONAL DES

 CHEMINS DE FER

«ONCF»

حقرها االجبساعي : ححج عالل بن 

عبد هللا رقم 19 الرباط

السجل البجاري : 1)187 الرباط

ت.3.ل :  9096000001))000

املدير  قرارات  حمضر  بسقب�سى 

 (0(0 يونيو   30 بباريخ  العا3 

 ،(0(0 9 يوليو  بالرباط، املسجل في 

 l’OFFICE NATIONAL DES قرر 

 ،CHEMINS DE FER, ONCF

بسحج  االجبساعي  حقره  الكائن 

بالرباط،   19 عالل بن عبد هللا رقم 

 ONCF HOTEL احداث فرع حسساة

 ،  MICHLIFEN RESORT &GOLF

املديرية  بازرو،  حكوحية  بغابة  فرع 

وحماربة  والغابات  للسياه  االقليسية 

القروية  الجساعة  بافران،  البصحر 

لبنسسيم اقليم افران صندوق ال 2يد 

18، كلم 7 طريق أزرو افران. سيكون 

خليع  ربيع  حمسد  السيد  هو  حديره 

 ،  MOHAMED RABIE KHLIE

يوليو   16 أصيلة في  املزداد بطنجة، 

حمسد  بسحج  والساكن   ،1963

املشرق  تجزئة   ،(3 رقم  السادس 

السوي�سي بالرباط، ملدة غي2 حمدودة.

لدى  القانوني  االيداع  انجاز  تم 

 11 في  بازرو،  االببدائية  املحكسة 

أغسطس 0)0)، تمت رقم 159.

تم تقييد الفرع بالسجل البجاري 

رقم  تمت  اليو3،  نفس  في  بازرو 

.1349

اسبغالل  في  نشاطه  يكسن 

الكولف.
املسثل القانوني

5 P

STE HP PPS MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها : 51.100.000 درهم

حقرها االجبساعي : رقم 5، الطابق 4، 

تجزئة أ 5، عسارة 5، كريسطال 1، 

الدارالبيضاء حارينا، شارع املوحدين 

الدارالبيضاء املغرب

السجل البجاري رقم : 4657)3

اعالن قانوني
العادي  غي2  العا3  الجسع  خالل 

0)0)، قرر  15 يونيو  املنعقد بباريخ 

شركاء الشركة حا يلي :

عد3 الحل املسبق للشركة.

نقدا  الشركة  رأسسال  في  الزيادة 

100.)17.30 درهم لرفعه حن  بسبلغ 

51.100.000 درهم الى 100.)68.40 

حصة   173.0(1 باصدار  درهم 

 100 قدرها  اسسية  بقيسة  جديدة 

درهم لكل حنها.

الشركة  رأسسال  حن  الخفض 

بسبلغ  وذلك  خسائر،  نتيجة 

حن  لخفضه  درهم   45.601.400

100.)68.40 درهم الى 800.700.)) 

رقم  تخفيض  طريق  عن  درهم 

حصة   684.0(1 بتبادل  الحصص 

 100 املوجودة بقيسة اسسية قدرها 

درهم لكل واحدة حنهم كلها حكبتبة 

حصة   ((8.007 حقابل  وحمررة، 

بنفس القيسة االسسية، حرقسة حن 1 

الى 8.007)) وحكبتبة وحمررة.

االسا�سي  النظا3  هيكلة  اعادة 

للشركة وفقا ملا سبق.

تم االيداع القانوني بقلم املحكسة 

 1( بباريخ  بالدارالبيضاء  البجارية 

أغسطس 0)0)، تمت رقم 715)74 

بالسجل  البعديلي  والتسجيل 

 1( بباريخ  للدارالبيضاء  البجاري 

أغسطس 0)0)، تمت رقم 16939.
االيداع

6 P

STE TIZROINE TRAVAUX
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

سجل البجاري رقم : 673)

العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 

يوليو   (3 بباريخ  املنعقد  االسبثنائي 

0)0) بسقر الشركة تقرر حا يلي :
الى  الشركة  رأسسال  رفع 

3.000.000 درهم.
6 و7 حن القانون  تعديل الفصل 

االسا�سي للشركة.

االسا�سي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة.

بكبابة  القانوني  االيداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

أغسطس   13 يو3  في  بالرشيدية 

0)0)، تمت رقم 2020/216.

7 P

 STE DIWANE MED

 CONSEIL
العاحة  الجسعية  قرار  بسقب�سى  

أبريل   13 الغي2 العادية املنعقدة يو3 

 DIWANE MED لشركة   ،(0(0

CONSEIL ، وحقرها االجبساعي حمل 
 11 74 شارع حوالي يوسف رقم  رقم 

وجدة.

قبل  للشركة  النهائية  البصفية 

أوانها.

تعيين السيد تاضا اويس لبصفية 

الشركة.

تم االيداع القانوني لدى املحكسة 

االببدائية بصفرو، تمت رقم 81)1، 

بباريخ 30 يونيو 0)0).

8 P

STE EFFYIS ADVISORY
RC N°: 129827

املنعقد  العرفي  العقد  بسقب�سى 

0)0)، قرر الشركاء  يناير   15 بباريخ 

للشركة حا يلي :

جدد:  حسي2ين  وتعيين  اسبقالة 

بالسبقالة  بناني  عثسان  السيد  قا3 

حن حنصبه كسسي2 للشركة وتم تعيين 

السيدان يونس عراقي حسيني وعسر 

بن يميى حسي2ين جدد للشركة.

تمويل املقر االجبساعي: تم تمويل 

الطابق  الى  للشركة  االجبساعي  املقر 
زنقة   94 عسارة   5 رقم  شقة  االول 

نابولي املحيط الرباط.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

يوليو   (( بباريخ  بالرباط  البجارية 

0)0)، تمت رقم 105676.

9 P

STE MARY CARDE
RC N° : 28825

املنعقد  العرفي  العقد  بسقب�سى 

0)0) قرر الشريك  10 ف 2اير  بباريخ 

الوحيد للشركة حا يلي :

اسبقالة وتعيين حسي2 : قا3 السيد 

هشا3 باحدو باالسبقالة حن حنصبه 

كسسي2 للشركة وتم تعيين عبد هللا 

حنياري كسسي2 جديد للشركة.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

يوليو   (7 بباريخ  بسال  االببدائية 

0)0)، تمت رقم 34748.

10 P

STE DE&CO
RC N °: 87331

املنعقد  العا3  الجسع  بسقب�سى 

 STE لشركة   (0(0 يناير   (1 بباريخ 

DE&CO تقرر حا يلي :

حل حسبق للشركة.

تم تعيين السيدة أسسهان البهالي 

كسصف للشركة كسا تم تمديد حقر 
البصفية بقطاع 5) رياض االطر رقم 

136 حي الرياض.
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باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

يوليو   (( بباريخ  بالرباط  البجارية 

0)0)، تمت رقم 564).

11 P

 STE PRIMOD
SARL AU

شركة حمدودة حسؤولية 

تأسيس شركة
بالرباط  حؤرخ  حمضر  بسقب�سى 

بباريخ 13 أغسطس 0)0)، تم وضع 

القوانين االساسية لشركة حمدودة 

املسؤولية ذات املسيزات البالية :

بيع املالبس بالبقسيط،   : الهدف 

البصدير واالسبي2اد املالبس.

املقر : 68 شارع ولد عسي2 نرجيس 

) الشقة ) أكدال الرباط.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
: حدد رأسسال بسا قدره  رأسسال 

 100 على  حقسم  درهم،   100.000

للواحدة،  درهم   100 بنسبة  حصة 

االجبساعي  الصندوق  في  ودفعت 

للشركة.

االرباح  حن   %  5 تؤخذ   : االرباح 

الصافية للباسيس االحبياطي.

تدار الشركة حن طرف   : التسيي2 

السيد ربيع عكاش ملدة غي2 حمدودة.

باملحكسة  الضبط  بكبابة  تم 

البجارية بالرباط بباريخ )1 أغسطس 
البجاري  السجل  رقم  تمت   ،(0(0

رقم 5)1450.

12 P

STE YEMNASS EVENTS
SARL

تاسيس شركة
 (7 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

يوليو 0)0)، تم تاسيس شركة ذات 

املسيزات  ذات  حمدودة  حسؤولية 

البالية :

 STE  : االجبساعية  التسسية 

 YEMNASS EVENTS SARL

ش.3.3.ش.

شارع  زاوية   : االجبساعي   املقر 

أدارسة واملرابطين، حسان، الرباط.

: تنظيم جسيع  الغرض االجبساعي 

الحفالت،  حسول  الحفالت،  أنواع 

حجال  في  واملشورة  البدريب 

الفعاليات.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل البجاري.

تسي2 الشركة ملدة غي2   : التسيي2 

حمدودة حن طرف السيدتين نصي2ة 

الحاحدي والشيحي حريم.

حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

 10.000 بسبلغ  االجبساعي  الرأسسال 

درهم، حقسم الى 100 حصة حن فئة 

100 درهم للواحدة حكبتبة وحمررة 

كليا حن طرف شركاء الشركة (نصي2ة 

حريم  والشيحي  50حصة  الحاحدي 

50 حصة).

كبابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

تمت   ،(0(0 أغسطس   13 بباريخ 

رقم السجل البجاري 145075.
حلخص قصد النشر

 13 P

 STE NEED 4

 CONSTRUCTION

SARL

في  حؤرخ  توثيقي  عقد  بسقب�سى 

قد   (0(0 يوليو   16 بباريخ  الرباط 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

فروع أو وكاالت الشركات البجارية 

التي يوجد حقرها بالخارج.

بناء،  حقاول   : االجبساعي  الهدف 

املواد  توزيع  تجارة،  وشراء،  بيع 

االولية واسبي2اد وتصدير.

رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 الى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة.

الحصص االجبساعية :

حساهم  حنيف  أشرف  السيد 

نقدا 500 حصة.

حساهم  الياس  بولكراكر  السيد 

نقدا 500 حصة.

بسا حجسوعه 100.000 درهم.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حاعدا السنة 

االولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

شارع الحسن الثاني   378  : املقر 

شقة رقم ) الرباط.

املسي2ون : أشرف حنيف والسيد 

بولكركر الياس.

رقم البقييد بالسجل البجاري : تم 

البجارية  باملحكسة  القانوني  االيداع 

بالرباط بباريخ 8) يوليو 0)0)، تمت 

رقم 144847.

14 P

STE STGNAT

SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسال االجبساعي : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : عسارة 7 زنقة واد 

بهت رقم 9 اكدال الرباط

بسقب�سى الجسع العا3 غي2 العادي 

قرر   (0(0 ف 2اير   17 بباريخ  املؤرخ 

ش.3.3  «سبجنات»  شركة  شركاء 

STAGNAT SARL حا يلي :

تمويل املقر االجبساعي حن «عسارة 

7 زنقة واد بهت رقم 9 اكدال الرباط 

الى كيش االوداية رقم 794 تسارة.

بكبابة  القانوني  االيداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

0)0)، تمت  8 يوليو  بالرباط بباريخ 

رقم 105339.

15 P

BENNANI CO
SARL AU

رأسسالها : 300.000 درهم

املقر االجبساعي : شارع عين خلوية 

بالطو عكراش رقم 13 حكرر، الرباط

السجل البجاري : 118157

تعديالت في القانون األسا�سي

االسبثنائية  القرارات  بسقب�سى 

يوليو   8 بباريخ  الوحيد  للشريك 

0)0)، تم إقرار حا يلي :

بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

حن  بذلك  لينبقل  درهم   300.000

درهم   600.000 درهم إلى   300.000

الحساب  دحج  طريق  عن  وذلك 

الجاري للشركاء.
القانون  وتميين  صياغة  إعادة 

األسا�سي وتعديل البنود 6 و7.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ   106038 رقم  تمت  بالرباط 

11 أغسطس 0)0).
للخالصة والبيان

16 P

NC PRODUCTION
SARL AU

تأسيس شركة
بسقب�سى عقد عرفي حرر بالدار 

 ،(018 ديسس 2   (5 بباريخ  البيضاء 

لشركة  االسا�سي  القانون  وضع  تم 

حمدودة املسؤولية وذات املواصفات 

البالية :

 NC PRODUCTIONS : التسسية

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة لشريك واحد.

في  حدد   : الشركة  راسسال 

100.000 درهم.

الهدف االجبساعي للشركة : تهدف 

في  أو  املغرب  داخل  سواء  الشركة 

الخارج.

إنباج وتنظيم البظاهرات، تسويق 

البظاهرات.
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حكلف  باملشروع،  حكلف 
بالبواصل الخارجي، حكلف بالبواصل 

الداخلي.
االنباج السسعي البصري.

البكوين.
املقر االجبساعي : 10 زنقة الحرية، 
 -  6 رقم  شقة  الثالث،  الطابق 

0000)، الدار البيضاء.
حدة الشركة : 99 حددت املدة في 
في  التسجيل  تاريخ  اببداءا حن  سنة 

السجل البجاري.
رأسسال  حساهسات  حصص 
حن  الشركة  في  املساهسة   : الشركة 

طرف.
بسبلغ  نجالء،  نعوحي  اآلنسة 

100.000 دهم.
الشركة  تدار   : والتسيي2  اإلدارة 
نجالء  نعوحي  اآلنسة  طرف  حن 
حزدادة  حغربية  جنسية  حن  املسي2 
بسدينة   1981 حارس   4 بباريخ 
بفرنسا والحاحلة   Avignon افينيون 
رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 
 10RUE ب  والساكنة   PMB26344
 DES PLETONS BIENHEUREUX

.84000 AVIGNON FRANCE
: تتبدأ  السنة املالية واالجبساعية 
حن فاتح يناير وتنبهي في 31 ديسس 2.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
البجاري لدى املحكسة البجارية بالدار 

البيضاء يو3 8) ديسس 2 018).
قصد االسبخراج واملصادقة.

17 P

AFRICA EO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها : 10.000 درهم
راسسالها : 10.000 درهم
X املقر االجبساعي : عسارة

الشقة 8 إقاحة ال 2كة حجسع الغرفة 
شارع الحسن األول تسارة

تأسيس
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  وضع  تم   ،(0(0 8) يوليو 
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة والتي تبسيز بسا يلي :

او  افريقا  شركة   : التسسية 
سرفيس د ذات املسؤولية املحدودة.

الهدف : استشارة التسيي2.
حقاولة تسيي2 االسبغالل البجاري 
العسكرية  للسصالح  والفالحي 

واملدنية.
املدة : حددت في 99 سنة، انطالقا 
السجل  في  التسجيل  تاريخ  حن 

البجاري.
الشقة   X : عسارة  املقر االجبساعي 
إقاحة ال 2كة حجسع الغرفة شارع   8

الحسن األول تسارة.
في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 
حبلغ 10.000 درهم حقسسة إلى 100 
حصة اجبساعية بثسن 100 درهم في 
90 حصة،  حوزة السيدة كريم وفاء 

كريم فؤاد 10 حصة.
حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 
فاتح يناير إلى 31 ديسس 2 حن كل سنة.
: تسي2 الشركة حن طرف  التسيي2 
السيدة كريم وفاء ملدة غي2 حمدودة.

الربح  حن   %5 يقبطع   : الربح 
الصافي في كل سنة حن أجل تكوين 

االحبياط القانوني.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   11 في  ببسارة  االببدائية 
رقم  تمت  البجاري  بالسجل   (0(0

130401 وتمت رقم اإليداع 3736.
18 P

FEDALA MOTO
شركة ذات حسؤولية حمدودة

برأسسال : 100.000 درهم
املقر االجبساعي : زاوية شارع الجيش 
امللكي وزنقة الزاس الطابق 3 حكبب 

رقم )1 املحسدية
وفق حقبضيات عقد عرفي بباريخ 
تم تأسيس شركة   ،(0(0 أبريل   16
لها  والتي  حمدودة  حسؤولية  ذات 

املواصفات اآلتية :
التسسية : فضالة حوطو ش ذ 3 3.
الغرض حن   : املوضوع االجبساعي 
الشركة هو القيا3 بالعسليات البالية : 
سواء في املغرب أو في الخارج لحسابه 

الخاص أو نيابة عن أطراف ثالثة.

الدراجات  وبيع  شراء  اسبي2اد، 
النارية وأجزائها.

العسليات  جسيع  عاحة  وبصفة 
الصناعية،  املالية،  البجارية، 
العقارية والتي ترتبط بصفة حباشرة 

أو غي2 حباشرة لبنسية الشركة.
شارع  زاوية   : االجبساعي  املقر 
الجيش امللكي وزنقة ألزاس الطابق 3 

حكبب رقم )1 املحسدية.
الراسسال : حدد في حبلغ 100.000 

درهم.
حصة   1000 إلى  حقسسة 
اجبساعية حن فئة 100 درهم للحصة 
1000 كلها  1 إلى  الواحدة حرقسة حن 
حساهسة  تسثل  وحمررة  حكبتبة 

الشركاء اآلتية أسسائهسز
 334 حو�سى  بورعضة  السيد 

حصة اجبساعية.
 333 حليكة  السو�سي  السيدة 

حصة اجبساعية.
فاطسة  سناء  بورعضة  السيدة 

الزهراء 333 حصة اجبساعية.
بورعضة  السيد  عين   : التسيي2 
حو�سى حغربي الجنسية املزداد بباريخ 
بطاقة  باملحسدية   1947 حاي   8
 T3984 رقم  الوطنية  البعريف 
والكائن بزنقة املنصور الذهبي عسارة 
للشركة  وحيد  كسسي2   ( رقم  وردة 

ملدة غي2 حمدودة.
باملحكسة  سجلت  الشركة 
االببدائية باملحسدية بباريخ 13 يوليو 

0)0) تمت رقم 5643).
نسخة للبيان

19 P

 STE ADVISORY
 ANDFINANCE ASSET

 MANAGEMENT
S A

راسسالها : 1.000.000 درهم
املقر االجبساعي : الرباط، إقاحة 

ساحة عثسان بن عفان، ) حلبقى 
شارع 16 نوفس 2 وزنقة حنين، شقة 

رقم 4
العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 
الغي2 العادي املؤرخ في 7 يوليو 0)0)، 

والذي تم إيداع نسخة حنه بسكبب 

حوثقة  كلثو3  أ3  شاحي  األسباذة 

تم   ،(0(0 يوليو   8 بباريخ  ببسارة 

إقرار إجراء البغيي2ات الالزحة إلصالح 

«ادفيزوري  لشركة  األسا�سي  النظا3 

أند فيناس أسيط حاناجسانت» ش 3 

حن طرف الجمع العام.

األستاذة  تلقته  موثق  عقد  مبقتىض 

شامي أم كلثوم موثقة بتامرة بتاريخ 8 

املحدث  القانون  تم وضع  يوليو 2020، 

«ادفيزوري أند فيناس أسيط  لرشكة 

حاناجسانت» ش 3 وذلك على الطريقة 

البالية :

االسم  حجهولة  شركة   : الشكل 

بسجلس إدارة.

اإلدارة الحصرية   : هدف الشركة 

األسهم  في  الجساعي  لالستثسار 

«ه  املنقولة  والقيم  املالية  واألوراق 

.OPCVM «3 ت ج ق

بجسيع  القيا3  ذلك  وألجل 

حباشرة  بصفة  املبعلقة   العسليات 

أو غي2 حباشرة بهدف الشركة وتسهيل 

كل عسليات البنسية املبعلقة بذلك.

«ادفيزوري أند فيناس   : التسسية 

أسيط حاناجسانت» ش 3.

إقاحة  الرباط،   : االجبساعي  املقر 

حلبقى   ( عفان،  بن  عثسان  ساحة 

شارع 16 نون 2 وزنقة حنين شقة رقم 

.4

في  الشركة  حدة  حددت   : املدة 

تقييدها  تاريخ  حن  اببداء  سنة   99

بالسجل البجاري.

درهم   1.000.000  : املال  رأس 

حقسسة إلى 10.000 سهم بقيسة 100 

 1 حرقسة حن  درهم للسهم الواحد، 

إلى 10.000.

إدارة الشركة : يبم تسيي2 الشركة 

حن طرف حجلس إدارة حكون حن ثالث 

املساهسين  بين  األقل  على  أعضاء 

ويبم تعينهم حن طرف الجسع العا3 

العادي.
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كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 3 أغسطس 0)0)، تمت رقم 

.(815
للخالصة والبيان

20 P

INARA FOOD

SARL AU

تبعا ملقبضيات الجسع العا3 الغي2 

تست   (0(0 ف 2اير   (( عادي بباريخ 

املوافقة على :

وفق نشاط الشركة.

تعيين السيد صالوح عبد الكريم 

حصفي للشركة.

باملقر  البصفية  حقر  تمديد 

الرئي�سي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

16 يوليو 0)0) نجن رقم 0)7399.

21 P

MK FOURNITURE

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
بسساهم واحد

بالدار  عرفي  عقد  بسقب�سى 

البيضاء بباريخ 9 حارس 0)0)، وضع 

حمدودة  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية بسساهم واحد لها املسيزات 

البالية :

.MK FOURNITURE : التسسية

الهدف : شراء، بيع، اسبي2اد جسيع 

اللواز3،  الغيار،  قطع  الخا3،  املواد 

املسبعسلة  أو  الجديدة  املعدات 

الزراعين  للقطاعين  املخصصة 

والصناعي.

ال  التي  األشياء  جسيع  تسويق 

يمظرها القانون.

النباتات،  البذور،  تسويق 

لالسبخداحات  واملبيدات  األسسدة 

الزراعية والنظافة العاحة.

املدة : 99 سنة.

زنقة  حكرر   7  : االجبساعي  املقر 

ناف شانال شقة رقم 1 بلفدير الدار 

البيضاء.

الراسسال : 10.000 درهم.

حصطفى  السيد   : املساهسون 

الطالب 100 حصة.

التسيي2 : السيد حصطفى الطالب 

حسي2 للشركة ملدة غي2 حمددة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

734593 بباريخ 7) أبريل 0)0).

22 P
 

 STE DES PARE BRISES

BOUCHAMANE
S A

تبعا ملقبضيات الجسع العا3 الغي2 

عادي بباريخ 5) ديسس 2 019)، تست 

املوافقة على :

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

حن شركة حجهولة االسم إلى شركة 

حمدودة املسؤولية.

تعيين السيد احسد بوشاحان بن 

بن  بوشسان  احسد  السيد  سعيد، 

بوشاحان  ابراهيم  والسيد  حمسد 

حسي2ين للشركة ملدة غي2 حمددة.

االسا�سي  القانون  على  املوافقة 

الجديد  شكلها  في  للشركة  الجديد 

شركة حمدودة املسؤولية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

)867)7 بباريخ 8) يناير 0)0).

P 23

HAUT CONSULTING
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 

بسساهم واحد
بالدار  عرفي  عقد  بسقب�سى 

البيضاء بباريخ 9) يناير 0)0) وضع 

حمدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بسساهم واحد لها املسيزات 

البالية :

 HAUT  : التسسية 

.CONSULTING

الدعم  املساعدة،   : الهدف 

املجبسعات،  الشركات،  لألفراد، 

الخاصة  أو  العاحة  املنظسات 

اإلدارة،  البنظيم،  املنشورة، 

املوارد  املعلوحات،  نظا3  البنظيم، 

التشرية، التسويق واالتصاالت.

القطاعات  لجسيع  األعسال  إدارة 

في إدارة البغيي2، البفاوض، الوساطة 

وحل املنزاعات.

املدة : 99 سنة.

10 زنقة الحرية   : املقر االجبساعي 

الدار   5 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

البيضاء.

الرأسسال : 100.000 درهم.

حمسد  السيد   : املساهسون 

بلخضر 1000 حصة.

بلخضر  حمسد  السيد   : التسيي2 

حسي2 للشركة ملدة غي2 حمددة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

))5)73 بباريخ 7) ف 2اير 0)0).

24 P

STE YAKATY
ش 3 3 بشريك وحيد

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بسقب�سى 

حارس   ( بباريخ  الرباط  في  حسجل 

الهدف  تأسيس  تم  قد   (0(0

االجبساعي :

الجاهزة سواء  باملالبس  املباجرة 

داخل املغرب وخارج املغرب.

درهم   10.000  : رأسسال الشركة 

حقسسة إلى 100 حصة حن فئة 100 

الواحدة حوزعة على  للحصة  درهم 

الشكل البالي :

 100 ليعقوبي  خديجة  السيدة 

حصة.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

 4 شارع األبطال شقة   15  : املقر 

أكدال، الرباط.

املسي2 : خديجة ليعقوبي الحاحلة 

رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

JC7(7(9 ملدة غي2 حمددة.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

رقم  تمت   ،(0(0 يوليو   (9 بباريخ 

.144885

25 P

BEST PRICE PARA
تأسيس رشكة

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بسبق�سى 

يوليو   9 بباريخ  الرباط  في  حسجل 

الهدف  تأسيس   تم  قد   (0(0

البجسيل  حواد  بيع   : االجبساعي 

بالبقسيط.

املنبوجات الشبه الصيدلية..

املبادالت البجارية واالسبي2اد.
درهم   10.000  : رأسسال الشركة 

حقسسة إلى 100 حصة حن فئة 100 

الواحدة حوزعة على  للحصة  درهم 

الشكل البالي :

السيد نوفل الزواوي 50 حصة.

 50 الخطيب  سسي2ة  السيدة 

حصة.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
تابريكت إقاحة الطواهري   : املقر 

11 عسارة 10 شقة رقم 1 سال.

الحاحل  الزواوي  نوفل   : املسي2 

رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

AB(53916 وذلك ملدة غي2 حمددة.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

بباريخ 3 أغسطس 0)0)، تمت رقم 

.31563

26 P
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ورش بيطون
شركة ذات حسؤولية حمدودة

املقر االجبساعي : 4 زاوية أدولب زنقة 

الكوكوس سكبور 14، حي الرياض 

- الرباط

الزيادة في رأس املال
إن الجسع العا3 االسبثنائي لشركة 

ذات حسؤولية  بيطون شركة  ورش 

حمدودة املنعقدة بسقر الشركة يو3 

فاتح يوليو 0)0)، قرر حا يلي :

الشركة  حال  رأس  في  الزيادة 

درهم لرفعه حن   4.000.000 بقيسة 

9.000.000) درهم إلى 33.000.000 

حصة   40.000 بإنشاء  وذلك  درهم 

100 درهم اكببتت وسددت  حن فئة 

كلها باالقبطاعات البالية :

لحلو  خالد  حمسد  السيد 

000.000.) درهم.

شركة ايصال هلدينك شركة ذ 3 

3 000.000.) درهم.

  4.000.000 أي  حصة   40.000

درهم حن الرصيد املرحل وتغيي2 ذلك 

البندين 6 و7 حن القانون االسا�سي.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

يوليو   15 يو3  بالرباط  البجارية 

0)0)، تمت رقم 105489.
حن أجل االسبخالص والبيان

27 P

 CESSIONS DES PARTS

 ET NOMINATIONS

 DE GERANT ELEGANT

MANUFACTURING
SARL AU

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 ،(0(0 يوليو   (8 بباريخ  الرباط  في 

واملسي2ة  الوحيدة  الشريكة  قررت 

السيدة بلعيش بشرى.

عبد  للسيد  حصة   1000 بيع 

االالء حماسني الذي أصبح الشريك 

حصة ب   1000 الوحيد للشركة ب 

100.000 درهم.

اسبقالة املسي2ة بلعيش بشرى.

حماسني  تعيين املسي2 عبد االالء 

ملدة غي2 حمددة.

تم اإليداع في املحكسة البجارية في 

 ،(0(0 أغسطس   1( الرباط بباريخ 

تمت رقم 106070.

رقم السجل البجاري 138959.

28 P

EDEN HIGH CENTRE PRIVE
العنوان : تجزئة العرسة رقم 468 

طريق القنيطرة سال

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 حارس   4

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

باملسيزات  وحيد  وشريك  حمدودة 

البالية :

ايدن هاي سانت2   : اسم الشركة 

بريفي.

شكل الشركة : شركة ذات شريك 

وحيد.

تعليم  حركز   : الشركة  غرض 

حركز  البقوية،  ودروس  اللغات 

البعليم حبعدد االخبصاصات.

: تجزئة العرسة رقم  عنوان املقر 

468 طريق القنيطرة سال.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم.

نجالء  السيدة   : كالبالي  حقسم 

سيسي2حيس  إقاحة  عنوان  بنسسعود 

الخضراء عسارة 3) الشقة 11 تجزئة 

سعيد حجي، سال، لديها حصة تقدر 

ب 100 حصة.

املسي2ة السيدة نجالء بنسسعود.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االببدائية  للسمكسة  البجاري 

رقم  تمت   ،(0(0 يوليو   13 بباريخ 

.31461

29 P

I H SERVICES
SARL AU

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم تأسيس شركة   ،(0(0 0) يوليو 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص  تمسل  والتي  وحيد 

البالية :

.I H SERVICES : التسسية

.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االجبساعي : البنظيف.

صيانة الحدائق.

 100.000  : الشركة  رأسسال 

درهم.

1000 حصة حن فئة  حقسسة إلى 

100 درهم للحصة الواحدة، حوزعة 

بين الشركاء على الشكل البالي :

 1000 الدوائري  حليم  السيد 

حصة.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

املقر االجبساعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4 أكدال، الرباط.

خديجة   السيدة  املسي2 

الصفريوي.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.145043

30 P

LOGIG
SARL AU

 (0 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم تأسيس شركة ذات   (0(0 يوليو 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تمسل الخصائص البالية :

.LOGIG : التسسية

.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف اإلجبساعي : 

-1 البجارة واللوجستيك.

درهم   100.000 رأسسال الشركة 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

درهم للحصة الواحدة حوزعة   100

بين الشركاء على الشكل البالي :

 1000 الهواري  ايسان  السيدة 

حصة.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

الباسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

املقر اإلجبساعي : 15 شارع األبطال 

الشقة رقم 4 أكدال الرباط.

املسي2ة : السيدة خديجة اولغازي.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.145003

31 P

ADRISKO TRAV MAROC
SARL AU

 (1 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم تأسيس شركة ذات   (0(0 يوليو 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تمسل الخصائص البلية :

 ADRISKO TRAV  : التسسية 

.MAROC

.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف اإلجبساعي : 

-1 بيع اللواز3 املكبتية.

-2 تاجر حعدات املعلوحيات.

املخبلفة  األعسال  في  حقاول   3-

والبناء.

درهم   100.000 رأسسال الشركة 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

درهم للحصة الواحدة حوزعة   100

بين الشركاء على الشكل البالي :

 1000 اقشار  ادريس  السيد 

حصة.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.
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حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

شارع   15  : اإلجبساعي  املقر 

األدراسة حي املغرب العربي تسارة.

املسي2: السيد ادريس اقشار.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.130417

32 P

BAB WOOD
تجزئة النسيم شارع املقاوحة 

حجسوعة 10 عسارة 1 املحسدية

تفويت حصص إجبساعية
إسبقالة حسي2

حؤرخ  عرفي  عقد  -1بسقب�سى 

بالدارالبيضاء بباريخ )) يوليو 0)0) 

ش.3.3 تقرر   BAB WOOD لشركة 

حا يلي :

إجبساعية  حصة   (500 تفويت 

حن طرف السيد الصالح عبد الجواد 

لصالح السيد الغزالي حمسد.

بسقب�سى حمضر الجسع العا3   2-

الدارالبيضاء  في  املؤرخ  اإلسبثنائي 

 BAB لشركة   (0(0 يوليو   (( بباريخ 

WOOD ش.3.3 تقرر حا يلي :

إجبساعية  حصة   (500 تفويت 

حن طرف السيد الصالح عبد الجواد 

لصالح السيد الغزالي حمسد.

عبد  الصالح  السيد  إسبقالة 

الجواد حن حهاحه كسسي2.

تعيين السيد الغزالي حمسد املسي2 

الوحيد للشركة وملدة غي2 حمدودة.

تعديل البند 6،7 و16 حن القانون 

األسا�سي للشركة.

تغيي2 القانون األسا�سي للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   3-

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

باملحسدية بباريخ 13 أغسطس 0)0) 

تمت رقم 877.
بيان حخبصر

33 P

STE BUREAU HORIZONS COMPTA

SARL AU

06.66.86.33.01

 MSN-TEX 

SARL AU

 ( في  بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ 

0)0) بسال تم تأسيس شركة  حارس 

تمسل الخصائص البالية :

.MSN-TEX SARL AU : التسسية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

حؤسسة   : اإلجبساعي  الهدف 

صناغية لحياكة املالبس.

األشغال املخبلفة والبناء.

اإلسبي2اد والبصدير.

رأس املال : 100.000 درهم.

املدة : 99 سنة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2.

شارع   ،(4 رقم   : املقر اإلجبساعي 

الرشاد،  حي  حمسد،  سيدي  األحي2 

القرية، سال.

املسي2 : حمسد العطروش.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلببدائية بسال،  باملحكسة  القانوني 

0)0) سجل تجاري  30 يونيو  بباريخ 

تمت رقم 31411.

34 P

 GLOBAL PRESTIGE

AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

 زنقة دار البيضاء عسارة 4 رقم 5) 

حسان الرباط

اإلسبثنائي  العا3  الجسع  إثر  على 

بباريخ 3) حارس 0)0) تقرر حا يلي :

تعيين السيد كريم حوحدي حسي2ا 

وحيدا للشركة بعد اسبقالة السيد 

ساحي ملليوي.

للسيد  تفويض صالحية اإلحضاء 

كريم حوحدي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

البجارية بالرباط، يو3 8 يونيو 0)0) 

تمت رقم 1778.

35 P

 GLOBAL PRESTIGE

AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

 زنقة دار البيضاء عسارة 4 رقم 5) 

حسان الرباط

اإلسبثنائي  العا3  الجسع  إثر  على 

بباريخ 5) حارس 0)0) تقرر حا يلي :

1000 حصة وهي حجسوع  تفويت 

حصص السيد ساحي ملليوي لفائدة 

 GRREN ALTERNATIVE الشركة 

املسجلة   GLOBAL CONCEPT

بالسجل البجاري الرباط تمت رقم 

565)14 ويسثلها قانونيا السيد كريم 

عصسان  حمسد  والسيد  حوحدي 

حمسد عبد الرحسان.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

البجارية بالرباط، يو3 8 يونيو 0)0) 

تمت رقم 1778.

36 P

 LABORATORY CIVIL

ENGINEERING
SARL AU

RC 26061

بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ بسال 

بباريخ 8) ديسس 2 019) للجسع العا3 

 LABORATORY لشركة  اإلسبثنائي 

ش.3.3   CIVIL ENGINEERING

شريك وحيد رأسسالها 10000 درهم.

إلى  اإلجبساعي  املقر  تمويل  تم 

العنوان املحل رقم 4E الكائن بسشبل 

القنيطرة  طريق  الشباب  املقاولين 

طريق القنيطرة كلم 5.) سال.

إلى  الشركة  املال  لرأس  رفع 

هللا  عبد  كالبالي  درهم   500000

النجار 5000 حصة.

حكبب   لدى  القانون  اإليداع  تم 

بسال  اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت   (0(0 أغسطس   1( بباريخ 

.3487(

37 P

MHARZA ALGUES
 S.A.R.L

حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 (0(0 يناير   (3 بباريخ  بالجديدة 

حسجل بباريخ 7 ف 2اير 0)0) لشركة 

MHARZA ALGUES S.A.R.L شركة 

رأسسالها  املحدودة  املسؤولية  ذات 

حقرها اإلجبساعي  درهم،   90000.00

البئ2   6 رقم  الجديدة تجزئة النصر، 

الجديد تقرر حا يلي : 

-1 تفويت حصص.

-2 تعيين حسي2ين جديدين :

السيد الرساحي اسساعيل.

 والسيد حمسد احهيدي.

-3 تغيي2 الشكل القانوني للشركة.

-4 حالئسة القانون األسا�سي .

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

اإلببدائية بالجديدة بباريخ 1) ف 2اير 

0)0) تمت رقم 4843).

38 P

OUAKIF
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسسالها : 100000.00 درهم

تفويت حصص إجبساعية
اإلسبثنائي  العا3  قررالجسع 

 (0(0 يوليو   (0 بباريخ  املنعقد 

OUAKIF SARL A.U شركة  للشركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد رأسسالها : 100000.00 درهم 

حا يلي :
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إجبساعية  حصة   1000 تفويت 

الوقيف  هشا3  للسيد  حسلوكة 

لفائدة السيد ابراهيم سسياء وهكذا 

أصبح الراس اإلجبساعي على الشكل 

البالي :

 1000 سسياء  ابراهيم  السيد 

حصة.

الوقيف  هشا3  السيد  اسبقالة 

.OUAKIF حن حهاحه كسسي2 للشركة

سسياء  ابراهيم  السيد  تعيين 

 OUAKIF للشركة  الوحيد  املسي2 

غي2  ملدة  وحيد  بشريك  ش.3.3 

حمددة.

بكبابة   تم   : القانوني  اإليداع 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء في 10 أغسطس 0)0) 

تمت رقم 8)5)74.

39 P

 STE. TRAVAUX

POLYVALENTS
شركة حمدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

تأسيس شركة
في  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

شركة  تأسيس  تم   (0(0 يوليو   3

حمدودة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص البالية :

 TRAVAUX  : التسسية 

حمدودة  شركة   POLYVALENTS

املسؤولية بشريك وحيد.

الهدف :

جسيع أنواع  الخدحات.

 البناء.

املقر اإلجبساعي : 10 زنقة الحرية 

الطابق 3 رقم 5 الدارالبيضاء.

رأس املال : حدد رأسسال الشركة 

إلى  حقسم  درهم   100.000.00 في 

1000 حصة حن فئة 100.00 درهم 

وتمرر  تكبتب  الواحدة  للحصة 

بأكسلها وتخصص للسشارك الوحيد 

السيد ابراهيم الباقي.

التسيي2 : تسيي2 الشركة ملدة غي2 
ابراهيم  السيد  طرف  حن  حمدودة 

الباقي.
يناير  فاتح  حن   : املالية  السنة 

وتنبهي في 31 ديسس 2 حن كل سنة.
األرباح : املنبجات الصافية للسنة 
النفقات  جسيع  اقبطاع  بعد  املالية 
املالية  للسنة  أخرى  وأعباء  العاحة 
بسا في ذلك اإلستهالكات واإلحبياطات 
املقررة حن طرف اإلدارة تكون الربح 

الصافي.
بكبابة   تم   : القانون  اإليداع 
البجارية  باملحكسة  الضبط 
 (0(0 0) يوليو  بباريخ  الدارالبيضاء 

تمت رقم 5))740.
40 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N° (8 RUE 10 V.N

SIDI KACEM

STE FRULESCA
تأسيس شركة 

رقم  عرفي  عقد  بسقب�سى 
 5 بباريخ   (0(0000(86(3034
تأسيس شركة  تم   (0(0 أغسطس 
ذات حسؤولية حمدودة، خصائصها 

كالبالي :
 STE  : البجاري  اإلسم  

.FRULESCA
الشكل القانوني : ش.ذ.3.3.

الثاني  حسن  شارع   : املقر 
حدكورت خنيشات.
الهدف الرئي�سي :

 تسويق وتربية الحلزون.
بيع الخضر والفواكه بالبقسيط.

اسبي2اد وتصدير.
يو3  حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس.
درهم   100000  : املال  رأس 
حقسسة إلى 1000 حصة حن فئة 100 

درهم حوزعة بين الشركاء كالبالي :
ادريس افقي2 900 حصة.

فاطسةافقي2 40 حصة.
 عزالدين افقي2 60 حصة.

التسيي2 : ادريس افقي2.

بكبابة    : القانون  اإليداع  تم 

الضبط باملحكسة اإلببدائية بسيدي 

قاسم يو3 )1 أغسطس 0)0) تمت 

رقم  البجاري  السجل   (66 عدد 

.(8535
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FIDUCIAIRE CHIHAB

N° 28 RUE 10 V.N

SIDI KACEM

 NEUF DEUX SUPERETTE

تأسيس شركة 

رقم  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 3 بباريخ   (0(0000(8133034

تأسيس شركة  تم   (0(0 أغسطس 

شركة  حمدودة  حسؤولية  ذات 

فردية، خصائصها كالبالي :

 NEUF DEUX  : البجاري  اإلسم 

.SUPERETTE

الشكل القانوني : ش.ذ.3.3 ش.ف. 

املقر : رقم 1 الكائن بحي الرياض رقم 

74)1 سيدي قاسم.

الهدف الرئي�سي :

 تجارة اغدية عاحة.

يو3  حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس.

درهم   100000  : املال  رأس 

حقسسة إلى 1000 حصة حن فئة 100 

درهم لفائدة املالك الوحيد للشركة.

التسيي2 : خالد بوبشر.

بكبابة    : القانون  اإليداع  تم 

الضبط باملحكسة اإلببدائية بسيدي 

قاسم يو3 10 أغسطس 0)0) تمت 

رقم  البجاري  السجل   (61 عدد 

.(85(9
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نيو كابيطال

ش.3.3

بشريك وحيد

I.C.E : N°000219787000017

بيع حصص شركة حمدودة 

املسؤولية بشريك وحيد

ش.3.3  نيوكابيطال   : التسسية 

 NEW CAPITAL SARL بشريك وحيد

AU بعقد عرفي حؤرخ بباريخ 14 يوليو 

 15 بباريخ  بالرباط  وحسجل   (0(0

يوليو 0)0) ، تم بيع حصص الشركة 

صالح  حمروش  السيد  طرف  حن 

 A796658 الدين بطاقة وطنية عدد

بطاقة  ملعرفة،  هللا  عبد  السيد  إلى 

اسبقالة  حع   A35035 عدد  وطنية 

حمروش صالح الدين وتعيين السيد 

عبد هللا ملعرفة حسي2ا لبسثيل وتسيي2 

الشركة ملدة غي2 حمددة حع إعطائه 

كافة الصالحيات تبعا للفصل 16 حن 

القانون األسا�سي .

الشركة  أهداف  تغيي2  تم  وقد 

لببقى  الحراسة  أعسال  بمسب 

أعسال النظافة والتشجي2 حع تمديث 

حيث  للشركة  األسا�سي  القانون 

درهم   100.000 الرأسسال  أصبح 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

درهم يسبلكها الشريك الوحيد   100

عبد هللا ملعرفة.

تسجيل  تم   : البجاري  السجل 

رقم  البجاري  بالسجل  الشركة 

 303 ملدينة سال تمت عدد   14197

بباريخ )1 أغسطس 0)0).

حقبطف وبيان لإلشهار

43 P 
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SOCIETE JTM AGRI

SARL

تأسيس شركة

حوقع  أسا�سي  قانون  بسقب�سى 

بباريخ ) حارس0)0) وحسجل بباريخ 

الشركة  قرر شركاء   (0(0 حارس   3

 SOCIETE JTM AGRI املسساة 

SARL تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة حسب املعلوحات البالية :

.JTM AGRI : إسم الشركة

ذات  شركة   : الشركة  نوع 

املسؤولية املحدودة.

 ،100 رقم   : اإلجبساعي  حقرها 

تجزئة الصخور البيضاء ) تسارة.

 10.000.00 بقيسة   : رأسسالها 

درهم.

هدفها اإلجبساعي :

املواد  وبيع  الدراسات  حكبب 

الفالحية.

 100  : اإلجبساعية  الحصص 

حصة حوزعة كالبالي :

ياسين  حمسد  الداودي  السيد 

يسلك 0) حصة.

 13 السيدة تيسورية هدى تسلك 

حصة.

يسلك  الحسين  حسسودي  السيد 

34 حصة.

 33 يسلك  بوعزة  الجابري  السيد 

حصة.

السيد الداودي حمسد   : التسيي2 

ياسين.

السنة اإلجبساعية : تبدأ حن فاتح 

كل  حن  ديسس 2   31 غاية  إلى  يناير 

سنة حا عدا السنة األولى تتبدئ حن 

البجاري. بالسجل  التسجيل   تاريخ 

البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

130433 بباريخ 17 أغسطس 0)0).

44 P

 STE CROWN

DISTRIBUTION
SARL AU

تأسيس شركة
 STE CROWN  : الشركة  إسم 

.DISTRIBUTION SARL AU

الهدف اإلجبساعي : 

أو  املخبلفة  األعسال  البجارة، 

البناء.

املقرها اإلجبساعي : ساحة ابراهيم 

 II روداني زنقة السينا إقاحة بيتهوفن 

الطابق الثالث رقم )8 طنجة.
 100.000.00 الشركة:  رأسسالها 

الزوين املراك�سي  درهم حقسسة هناء 

درهم   100 فئة  حن  حصة   1000

للحصة الواحدة.

التسيي2 : هناء الزوين املراك�سي.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.106915
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CAFE AIT BOUCHRIK
تاسيس شركة

 6 في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

تم تاسيس شركة ذات   (0(0 حارس 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد لها 

املواصفات البالية :

 CAFE AIT  : التسسية 

.BOUCHRIK

الهدف االجبساعي : حقهى.

زنقة  حي االحل   : املقر االجبساعي 

سطات رقم 145 تيفلت.

الراسسال : حدد راسسال الشركة 

في 100.000 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيي2 

حع  للشركة  حسي2ا  جسال  بوشريك 

جسيع الصالحيات.

بكبابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكسة االببدائية بتيفلت 

أغسطس   1( بباريخ   1(1 تمت رقم 

.(0(0
للنسخ والبيان

الوكيل

46 P

STE COUZ CONAKRY

تاسيس شركة
 19 بسوجب عقد عرفي حؤرخ في 

تم تاسيس شركة ذات   (0(0 يونيو 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد لها 

املواصفات البالية :

 STE COUZ  : التسسية 

.CONAKRY

االشغال   : االجبساعي  الهدف 

املخبلفة أو البناء.

: حي الدالية فيال  املقر االجبساعي 

رقم 6 تيفلت.

الراسسال : حدد راسسال الشركة 

في 100.000 درهم.

تسيي2 الشركة : عين السيد يونس 

جسيع  حع  للشركة  حسي2ا  العايدي 

الصالحيات.

بكبابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكسة االببدائية بتيفلت 

أغسطس   17 بباريخ   1(6 تمت رقم 

.(0(0
للنسخ والبيان

الوكيل

47 P

STE  TRANSPORT BTSA

االسبثنائي  العا3  الجسع  قرر 

تقرر   (019 ديسس 2   (5 في  املنعقد 

حا يلي :

تصفية الشركة.

تعيين السيد اوالد بن اطليع عبد 

البالي  بالعنوان  لها  حصفيا  الصسد 

سيدي  حالهفة   56 زنقة   75 رقم 

قاسم.

الضبط  بكبابة  االيداع  تم 

قاسم  بسيدي  االببدائية  باملحكسة 

حارس   10 بباريخ   177 رقم  تمت 

.(0(0

48 P

STE TIFLET TRANS LINES

تاسيس شركة
 15 بسوجب عقد عرفي حؤرخ في 

تم تاسيس شركة ذات   (0(0 يونيو 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد لها 

املواصفات البالية :

 STE TIFLET TRANS  : التسسية 

.LINES

نقل   : االجبساعي  الهدف 

االشخاص لفائدة الغي2.

املقر االجبساعي : حي النهضة 1 رقم 

)4  تيفلت.

الراسسال : حدد راسسال الشركة 

في 100.000 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيي2 

العبدالوي احسد حسي2ا للشركة حع 

جسيع الصالحيات.

بكبابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكسة االببدائية بتيفلت 

أغسطس   13 بباريخ   1(4 تمت رقم 

.(0(0
للنسخ والبيان

الوكيل
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 STE DIVERS FRUIT ET

LEGUME RIFAI

تاسيس شركة
 (1 بسوجب عقد عرفي حؤرخ في 

تم تاسيس شركة ذات   (0(0 يوليو 

املواصفات  لها  حمدودة  حسؤولية 

البالية :

 STE DIVERS FRUIT  : التسسية 

.ET LEGUME RIFAI

الهدف االجبساعي : تجارة الفواكه 

والخضروات بالجسلة.

 9 حي الرشاد 3   : املقر االجبساعي 

رقم 47)9  تيفلت.

االراسسال : حدد راسسال الشركة 

في 100.000 درهم.
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السيد   عين   : الشركة  تسيي2 

حع  للشركة  حسي2ا  حمسد  الرفاعي 

جسيع الصالحيات.

بكبابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحكسة االببدائية بتيفلت 

أغسطس   11 بباريخ   1(0 تمت رقم 

.(0(0
للنسخ والبيان

الوكيل

50 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

SIEGE : N°28 RUE 10 V N SIDI KACEM

 STE BLEU MEN NEGOCE

DISTRIBUTION
تعديل في شركة

 STE BLEU على اثر الجسع العا3 

 MEN NEGOCE DISTRIBUTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة بباريخ 

الكائن  حقرها   ،(0(0 يوليو   17

بزنقة 19 عسارة  الحافض رقم 4 حي 

الجديد، سيدي قاسم تقرر حا يلي :

السيد  حصص  جسيع  تفويت 

الى  حصة)   300) جابري  لحسن 

السيد حسيد الحراق.

الحصص  حجسوع  أصبح  حيث 

للشركاء كالبالي :

حسيد الحراق 900 حصة.

ص 2ي حصطفى 100 حصة.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

بباريخ  قاسم  بسيدي  االببدائية 

رقم  تمت   ،(0(0 أغسطس   13

.2020/268

51 P

شركة سوسيتي نجيب بابي 
كارتون

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد

تاريخ تسجيل العقد العرفي بباريخ 

والتي تمسل  بسال،   (0(0 يوليو   (3

الخصائص البالية :

إنباج وتوزيع   : الهدف االجبساعي 

أكياس الورق.

رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 الى  حقسسة 

درهم للحصة الواحدة حوزعة   100

بين الشركاء على الشكل البالي :

 1000  .... بابا  خو  نجيب  السيد 

للحصة  درهم   100 فئة  حن  حصة 

الواحدة.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

الباسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حاعدا السنة 

االولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

الحسراء  الدار   : االجبساعي  املقر 

زنقة سيدي حجاج رقم 5) سال.

املسي2: نجيب خو بابا.

 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.31653

52 P

DIRECTS CONSEILS MAROC

شركة حمدودة املسؤولية ذات الشريك الوحيد

رأسسالها : 10.000 درهم

حقر الشركة : الدارالبيضاء، رقم 353 زاوية 

شارع حمسد الخاحس وشارع املقاوحة

STE ICART AGADIR

SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها : 3.600.000 درهم

حقر الشركة : أكادير عسارة أدرار رقم 

)، شارع حنصور الذهبي حي الداخلة

السجل البجاري رقم : 41183 

أكادير

ت ج  رقم : 14404339 

ت.3.ل رقم : 001385377000058

الزيادة في الراسسال
بباريخ 0) حاي 0)0)، قرر الجسع 

العا3 غي2 العادي للشركاء في الشركة 

حسساة STE ICAT AGADIR ، شركة 

حمدودة املسؤولية، حا يلي :

الشركة  راسسال  في  الزيادة 

حن  لرفعه  درهم   3.500.000 بسبلغ 

 3.600.000 الى  درهم   100.000

حصص  باحداث  وذلك  درهم، 

جديدة الواجب اكببابها نقدا ودفع 

أكيدة،  ديون  حع  بسقاصة  قيستها 

وسائلة وحسبمقة على الشركة.

 7 و  البقدحة   6 البندين  تعديل 

راسسال الشركة حن النظا3 االسا�سي 

ملا يقبضيه القانون.

أن  العسليات  هذه  حن  يبضح 

 3.600.000 هو  النهائي  الراسسال 

36.000 حصة تابعة  درهم حجزأ الى 

لكل  درهم   100 فئة  حن  للشركة 

وحدفوعة  بكاحلها  حكبتبة  حصة، 

للشركاء  وحخصصة  كليا  القيسة 

بنسبة تقدحاتهم، أي :

 13500  .. سحياوي  وفاء  السيد 

حصة.

 ... طاكسيديس  عيدة  االنسة 

700) حصة.

الشركة M3F ش.3.3. ..... 11160 

حصة.

 INDUSTRIE الشركة  

 DE CONSTRUCTION

 D’APPAREIL THERMIQUE

باخبصار    INTERNATIONALE

 8400  ICAT INTERNATIONAL

حصة.

 75  .... حسون  فاطسة  السيدة 

حصة.

 75  .... سحياوي  فائزة  السيدة 

حصة.

 45  .... سحياوي  حريم  السيدة 

حصة.

 ... سحياوي  فؤاد  حمسد  السيد 

45 حصة.

تم انجاز االيداع القانوني بكبابة 

باكادير  البجارية  باملحكسة  الضبط 

رقم  تمت   ،(0(0 يوليو   (3 بباريخ 

.9(504
عن حوجز وبيان

53 P

STE NB STEEL
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : حي السال3 رقم 
14) الداخلة
تاسيس شركة

 10 بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 
على  املصادقة  تست   (0(0 يوليو 
ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 
حسؤولية حمدودة بشريك وحيد لها 

الخصائص  البالية :
 STE NB  : البجارية  التسسية 

.STEEL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.
االشغال   : االجبساعي  الهدف 

املخبلفة أو البناء
العسليات  جسيع  عاحة  بصفة 
املرتبطة بصفة حباشرة أو غي2 حباشرة   

بنشاط الشركة.
حي السال3 رقم   : املقر االجبساعي 

14) الداخلة.
درهم   100.000  : الراسسال 
فئة  حن  حصة   1000 الى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد الباسيس.

السيد نزيه عبد االله   : التسيي2 
ملدة غي2 حمدودة

وقد تم االيداع القانوني باملحكسة 
 6 بباريخ  بالداخلة  االببدائية 
تمت رقم السجل   ،(0(0 أغسطس 

البجاري 15967.
54 P

 STE   GLOBAL DOUZE
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : حي السال3  شارع 
احسد بهنيني رقم 1091 الداخلة

تاسيس شركة
 10 بسوجب عقد عرفي حؤرخ في 
على  املصادقة  تست   (0(0 يوليو 
القانون االسا�سي لشركة ذات شركة 
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بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 
وحيد ذات الخصائص  البالية :

 STE GLOBAL  : التسسية 
.DOUZE

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.

االشغال   : االجبساعي  الهدف 
املخبلفة أو البناء

العسليات  جسيع  عاحة  بصفة 
املرتبطة بصفة حباشرة أو غي2 حباشرة   

بنشاط الشركة.
املقر االجبساعي : حي السال3 شارع 

احسد بهنيني رقم 1091 الداخلة.
درهم   100.000  : الراسسال 
فئة  حن  حصة   1000 الى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة.
املدة : 99 سنة بعد الباسيس.

السيد حطيع عز الدين    : التسيي2 
ملدة غي2 حمدودة.

وقد تم االيداع القانوني باملحكسة 
 6 بباريخ  بالداخلة  االببدائية 
تمت رقم السجل   ،(0(0 أغسطس 

البجاري 15969.
55 P

 H AND R شركة
CONSTRUCTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسسالها : 100.000 درهم
املقر االجبساعي : حي السال3

 رقم 1091 الداخلة
تعديالت

الوحيد  الشريك  قرار  بسوجب 
للشركة   (0(0 يوليو  فاتح  بباريخ 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 H AND R املسساة  وحيد 
 : رأسسالها   CONSTRUCTION
 : االجبساعي  حقرها  درهم   100.000
الداخلة تقرر   1091 حي السال3 رقم 

حا يلي :
االجبساعية  الحصص  بيع جسيع 
الرزحة  السيدة  في حوزة  كانت  التي 
حنان لفائدة السيد نزيه عبد اإلله 
درهم   100 فئة  حن  حصة   1000

للحصة الواحدة.

تميين القانون األسا�سي واإلبقاء 
كسسي2  اإلله  عبد  نزيه  السيد  على 

للشركة ملدة غي2 حمدودة.
وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 
يوليو   (7 االببدائية بالداخلة بباريخ 

0)0) تمت رقم س ت 2020/556.
56 P

دلتا كال
شركة حساهسة

ذات رأسسال : 1.500.000 درهم
حقرها االجبساعي : إقاحة لي حي2تيي 
شارع يعقوب املنصور الدار البيضاء

بسقب�سى حمضر الجسعية العاحة 
املخبلطة بباريخ 30 يونيو 019) قرر 

املساهسون حا يلي :
شركة  إلى  الشركة  تمويل 
حساهسة حتسطة بدون إنشاء شركة 
جديدة وقد حدد رأسسال الشركة في 
إلى  ينقسم  درهم   1.500.000 حبلغ 
الواحد  السهم  قيسة  سهم   15.000

100 درهم تم توزيعها كسا يلي :
سيبل  لفائدة  سهم   14.999

فرنسا هولدينغ.
سهم واحد لفائدة أكبكال حاروك.
األسا�سي  النظا3  على  املصادقة 

للشركة فصال فصال.
 OLIVIER السيد  تعيين 
فاتح  بباريخ  املزداد   BLANCHARD
1971 فرن�سي الجنسية حاحل  حارس 
لجواز السفر رقم 13FV(8743 رئيسا 

للشركة ملدة غي2 حمددة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليو 0)0) تمت رقم 740370.
57 P

سمكوم ش.م
شركة حساهسة

ذات رأسسال : 40.000.000 درهم
حقرها االجبساعي : 18/16 املجسع 
السكني البوفيق سيدي حعروف 

الدار البيضاء
بسقب�سى حمضر الجسعية العاحة 
 (0(0 ف 2اير   5 بباريخ  االسبثنائية 

قرر املساهسون حا يلي :

بسبلغ  املال  رأس  في  الزيادة 
6.130.000 درهم باملقاصة حع ديون 
حن  األداء  وحسبمقة  حمددة  حالة 
درهم   40.000.000 خالل رفعه حن 

إلى 46.130.000 درهم.
الشركة  حال  رأس  البخفيظ حن 
حن  درهم   6.130.000 بسبلغ 
46.130.000 درهم إلى 40.000.000 
الخسائر  لبغطية  حوجهة  درهم 
املنتهية  املالية  السنة  املكبدة خالل 

بباريخ 31 ديسس 2 018).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليو 0)0) تمت رقم 740373.
58 P

أكتكال حاروك س غ م
شركة حساهسة

ذات رأسسال : 3.000.000 درهم
حقرها االجبساعي : ب 1100 شارع 

القدس بارك ني2شور شور 9 سيدي 
حعروف 0300) الدار البيضاء

بسقب�سى حمضر الجسعية العاحة 
املخبلطة بباريخ 30 يونيو 019) قرر 

املساهسون في الشركة حا يلي :
تمويل الشركة إلى شركة حساهسة 
حتسطة بدون إنشاء شركة جديدة، 
في  حمددا  الشركة  رأسسال  يبقى 
درهم وحقسسا إلى   3.000.000 حبلغ 
الواحد  السهم  قيسة  سهم   30.000

100 درهم تم توزيعها كسا يلي :
حجسوعة  لفائدة  سهم   (9.999

أكبكال.
سهم واحد لفائدة أكبكال حاروك.
األسا�سي  النظا3  على  املصادقة 

الجديد للشركة فصال فصال.
 OLIVIER السيد  تعيين 
فاتح  بباريخ  املزداد   BLANCHARD
1971 فرن�سي الجنسية حاحل  حارس 
لجواز السفر رقم 13FV(8743 رئيسا 

للشركة ملدة غي2 حمددة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليو 0)0) تمت رقم 740371.
59 P

أدم حوروكو س أ
شركة حساهسة

ذات رأسسال : 15.000.000 درهم

حقرها االجبساعي : عين السبع 

القطاع الصناعي الشرقي شارع 

البناء الدار البيضاء

RC CASABLANCA N° 29591

تعيين حسي2 جديد وحدير عا3 
حنبدب للشركة

اإلدارة  حجلس  حمضر  بسقب�سى 

قرر   (019 نوفس 2   (0 بباريخ 

املساهسون :

حلنة  السيدة  اسبقالة  قبول 

ليكوفا كسسي2ة للشركة.

كاي سينيوفا حن  السيدة  تعيين 

جنسية تركية والحاحلة لجواز سفر 

U01548549 كسسي2ة للشركة  عدد 

العادية  العاحة  الجسعية  نهاية  حتى 

للسوافقة على حسابات السنة املالية 

املنتهية في 31 ديسس 2 ))0).

بسقب�سى  املساهسون  أكد  كسا 

حمضر حجلس اإلدارة تعيين السيد 

حوني2 حفيض حن الجنسية املغربية 

حائز على رقم DA33036 CIN كسدير 

عا3 حنبدب للشركة ملدة سنة اببداء 

حن فاتح يناير 0)0).

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

البجارية بالدار البيضاء يو3 3) يناير 

0)0) تمت رقم 466).

60 P

 STE KARID LOGISTIQUE

SERVICE INTERNATIONAL

SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

بسدينة  وحسجل   (0(0 يوليو   ((

 (0(0 يوليو   (4 بالباريخ  تيزنيت 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة حمددة العناصر كسا يلي :
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 STE KARID  : التسسية 

 LOGISTIQUE SERVICE

.INTERNATIONAL SARL

الثاني  الطابق   : االجبساعي  املقر 
رقم ) حي املسي2ة ) تيزنيت.

للطرود  الدولي  النقل   : الغرض 

والبضائع.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيسها.

املسي2ة : ليلى شوقي.
رأس املال : 100.000 درهم حقسم 

إلى 1000 حصة بسا قدره 100 درهم 

لكل حصة حوزعة كسا يلي :

الكريم  عبد  للسيد  حصة   400
زيرار.

300 حصة للسيد حمسد زيرار.

300 حصة للسيدة ليلى شوقي.

حن   : السنة االجبساعية أو املالية 

فاتح يناير إلى 31 ديسس 2.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

رقم  تمت  ببيزنيت  االببدائية 

أغسطس   13 بباريخ   2020/538

.(0(0

61 P

TROISIEME VAGUE
العادي  الغي2  العا3  الجسع  قرر 

 (0(0 ف 2اير   19 بباريخ  املنعقد 

لشركة TROISIEME VAGUE شركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

درهم   100.000 رأسسالها  وحيد 

حقرها االجبساعي : شارع تنكان تجزئة 

الرباط  6 شقة   14 عسارة   الحدائق 

حا يلي :

املنبجات  بيع   : نشاط  إضافة 

الغذائية  واملكسالت  البجسيلية 

وحنبجات البجسيل.

السسعي  االنباج   : األنشطة  إلغاء 

االتصاالت   - والسينسائي  البصري 

واألحداث - أعسال البصسيم والطباعة - 

تنظيم املؤتسرات واملعارض واملؤتسرات 

 - الخدحات  تقديم   - والفعاليات 

االسبي2اد والبصدير - البدريب.

للشركة  البجاري  االسم  تغيي2 
إلى   TROISIEME VAGUE حن 

.PARAVAGE
تمديد النظا3 األسا�سي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   (9 بباريخ  بالرباط  البجارية 

0)0) تمت رقم 106194.
62 P

 LEVIER ARCHIVES شركة
EXPRESS «LAE» SARL

تأسيس  على  االتفاق  تم  لقد 
شركة حسب املعطيات البالية :

 LEVIER شركة   : التسسية 
 ARCHIVES EXPRESS «LAE»

.SARL
النخيل  شارع   : االجبساعي  املقر 
) حي الرياض  أنابية فيال رقم  زنقة 

الرباط.
الهدف : أرشيف إلكت2ونيك.

املدة : 99 سنة اببداء حن تاريخ 
تاسيس.

املال  رأس  عدد   : الراسسال 
100.000 درهم.

السيد  تسي2 حن طرف   : التسيي2 
 4 سنة  املزداد  هسلي  الرحيم  عبد 
يوليو 1966 في سيدي عثسان حوالي 

رشيد.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 
أغسطس   17 في  بالرباط  البجارية 

0)0) تمت رقم 106107.
63 P

SOCIETE DINA PEINTURE
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : IMM 30 APT
 N° 8 RUE MOULAY AHMED

LOKILI HASSAN RABAT
تبعا ملداوالت الجسع العا3 الغي2 
 (0(0 3) يوليو  العادي املنعقد يو3 
 SOCIETE DINA PEINTURE لشركة
برأسسال  املسؤولية  SARL حمدودة 

على االتفاق  تم  درهم   100.000 

حا يلي :

تغيي2 حقر الشركة :

شارع   8 الشقة   30 عسارة  حن 

حوالي احسد الوكلي حسان الرباط.

إلى دوار ال 2غيث في2حة 448 ابن 

خلدون عين عبيق الصخي2ات تسارة.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

بالرباط  البجارية  املحكسة  لدى 

بباريخ 17 أغسطس 0)0) تمت رقم 

.106108

64 P

LAKHFAT TRANS

SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس املال : 100.000 درهم

تجزئة الرياض رقم 351 سيدي 

قاسم

تصريح بالبأسيس
بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 

بباريخ واملسجل   (0(0 يوليو   (7 

شركة  تأسيس  تم   (0(0 يوليو   (8

تمسل الخصائص البالية  :

 LAKHFAT TRANS  : التسسية 

.SARL

نقل املسبخدحين ونقل   : الهدف 

البضائع للغي2.

الرياض  تجزئة   : االجبساعي  املقر 

رقم 351 سيدي قاسم

 100.000  : الشركة  رأسسال 

درهم.

التسيي2 : السيدة الخليفي فاطسة 

الوطنية  للبطاقة  الحاحلة  الزهراء 

 500 بـ  حسي2ة   AE173176 رقم 

الشركة والسيد  حصة حن رأسسال 

الخليفي حمسد بطاقبه الوطنية رقم 

500 حصة حن  GA((510 شريك بـ 

رأسسال الشركة.

حدة الشركة : 99 سنة.

السجل البجاري : لقد تم اإليداع 

باملحكسة  الضبط  بكبابة  القانوني 

 11 االببدائية بسيدي قاسم بباريخ 

على  والحصول   (0(0 أغسطس 

السجل البجاري رقم 8531).

65 P

GUELAG NEGOCE

SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

لشريك واحد

رأس املال : 100.000.00 درهم

تاوغيلت حد كورت الخنيشات 

جرف امللحة

تصريح البأسيس

بباريخ  عرفي  عقد   بسقب�سى 

 (8 0)0) واملسجل بباريخ  يوليو   (7

يوليو 0)0) تم تأسيس شركة تمسل 

الخصائص البالية:

  GUELAG TRANS  : التسسية 

.SARL AU

الهدف : 

وبيع  واألجور  الروافد  صناعة 

اآلآلت الفالحية.

تاوغيلت   : اإلجبساعي  املقر 

حدكورت الخنيشات جرف امللحة.

 100.000  : الشركة  رأسسال 

درهم.

التسيي2 : السيد بنعي�سى الكنوني 

 GN58104 الحاحل للبطاقة الوطنية

حسي2 وشريك واحد.

حدة الشركة : 99 سنة.

لقد تم اإليداع   : السجل لبجاري 

باملحكسة  الضبط  بكبابة  القانوني 

اإلببدائية بسيدي قاسم بباريخ يو3 

والحصول على   (0(0 أغسطس   11

السجل البجاري رقم 8533).

66 P
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SKOUTY TRANS

SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

رأس املال : 100.000.00 درهم

دوار اوالد عسران سيدي بوبكر 

الحاج سوق اربعاء الغرب

تصريح بالبأسيس

 (7 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 (8 بباريخ  واملسجل   (0(0 يوليو 

يوليو 0)0) تم تأسيس شركة تمسل 

الخصائص البالية:

 SKOUTY :السكوتي  التسسية 

. TRAV

الهدف : 

نقل املسبخدحين.

ونقل البضائع للغي2.

املقر اإلجبساعي : دوار اوالد عسران 

اربعاء  سوق  الحاج  بوبكر  سيدي 

الغرب.

رأسسال الشركة : 100.000 درهم

التسيي2 : 

رقم  حمسد  السكوتي  السيد 

البطاقة الوطنية GB146(8 حسي2 ب 

334 حصة.

بطاقبه  السكوتي حمسد  والسيد 

 333 شريك ب   GB90498 الوطنية 

حصة.

شريك  احسد  السكوتي  والسيد 

ب   GB170(69 الوطنية  بطاقبه 

333 حصة.

حدة الشركة : 99 سنة.

لقد تم اإليداع   : السجل لبجاري 

باملحكسة  الضبط  بكبابة  القانوني 

اإلببدائية سوق أربعاء الغرب بباريخ 

والحصول   (0(0 أغسطس   1( يو3 

على السجل البجاري رقم 6637).

67 P

SMART WIN

SARL

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة

بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،(0(0 حاي   (4

شريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

وحيد باملواصفات البالية :

 SOCIETEDANA  : التسسية 

 DE MEDIAS ET DE

COMMUNICATION S.A.R.L AU

جبل  زنقة   ((  : البجاري  املقر 

حو�سى الشقة )1 حي أكدال، الرباط.

الهدف البجاري :

-الصحافة اإللكت2ونية.

- اإلعال3 واإلتصال.

 100.000 في  حمدد   : الرأسسال 

حصة  1000 إلى  حقسسة   درهم 

 كسا يلي :

 1000 الصبار  نادية  -السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة حن تاريخ تأسيسها.

التسيي2 : نادية الصبار.

املحكسة   : القانوني  اإليداع 

سجل تجاري رقم  البجارية الرباط، 

.1384(7

68 P

 AVIS DE CREATION

 D’UNE SUCCURSALE

 ENGINEERING

 CONSTRUCTION&

RECONSTRUCTION CO

بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ في دبي 

بباريخ 16 حارس 00)، قد تم تأسيس 

فرع لشركة .

 ENGINEERING  : التسسية 

 C O N S T R U C T I O N &

.RECONSTRUCTION CO

النشاط اإلجبساعي :

أعسال البناء واإلنشاءات.

سينا  ابن  طريق   : الرئي�سي  املقر 

 6 الشقة   79 عسارة  الثاني  الطابق 

أكدال الرباط.

املخبار  علي  حمسد   : املسي2 

الخريبي.

يبم اإليداع القانوني حن حمكسة 

رقم  البجاري  السجل  تمت  الرباط 

.106099

69 P

LE PARRAIN CENTRE PRIVE
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بسقب�سى 

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تمسل  والتي  حمدودة 

البالية :

 LE PARRAIN  : التسسية 

.CENTRE PRIVE

.SARL : الصيغة القانونية

الهدف اإلجبساعي :

حركز الدعم املدر�سي.

بيع اللواز3 املدرسية.

بيع لواز3 املكاتب.

درهم   50.000  : رأسسال الشركة 

حقسسة إلى 500 حصة حن فئة 100 

بين  حوزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل البالي :

 (50 ارجوان  خديجة  السيدة 

حصة.

السيد أحين ارجوان 50) حصة.

حن  اببداء  سنة    99  : املدة 

الـبأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

34 شارع حمسد   : املقر االجبساعي 

غرنيت شقة رقم 4 قنيطرة.

املسي2ة : السيد خديجة ارجوان.

رقم السجل البجاري 55545.

70 P

STE. EFICATRANS
SARL

 N° 356 HAY NASR TIFLET SIDI
ALLAL  EL BAHRAOUI

بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 
1) يوليو 0)0) تم إقرار حا يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
الخائص  تمسل  والتي  املحدودة 

البالية :
.EFICATRANS : التسسية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجبساعي :
نقل البضائع.

ونقل  والدولي  املحلي  النقل 
املحروقات

األشغال املخبلفة أو البناء.
 100.000.00  : الشركة  رأسسال 

درهم.
حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.
356 حي النصر   : املقر اإلجبساعي 

ببفيلت سيدي عالل البمراوي.
التسيي2 : السيد ي�سي خلوقي.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
البجاري باملحكسة اإلببدائية ببفيلت 
تمت رقم   (0(0 أغسطس   ( بباريخ 

.441
71 P

HIROFLEX
ش.3.3.ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
شريك وحيد

رأسسالها : 100.000.00 درهم
حقرها اإلجبساعي : 46، تجزئة 

الليبورال 1، الطابق1، دار بوعزة، 
الدارالبيضاء

نقل املقر اإلجبساعي 
اسبقالة حسي2

العا3  الجسع  حداولة  بسقب�سى   
أعاله  املذكورة  للشركة  اإلسبثنائي 
بباريخ 16 يونيو 0)0) وقرار الشريك 
تقرر   (0(0 يوليو   17 الوحيد بباريخ 

حا يلي :
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اسبقالة السيد رشدي عبد الواحد 

حسي2  يونس  هالل  السيد  وتعيين 

وحيد للشركة لفت2ة غي2 حمدودة.

نقل املقر اإلجبساعي  للشركة : حن 

الطابق1،   ،1 الليبورال  تجزئة   ،46

املقر  إلى  الدارالبيضاء،  بوعزة،  دار 

198 حي النهضة   : الجديد الكائن ب 

) حجسوعة املجد الرباط.

تغيي2 بنود القانون األسا�سي.

إتسا3  أجل  حن  البفويض 

اإلجراءات الالزحة.

تم اإليداع القانوني ملحضر الجسع 

العا3 اإلسبثنائي باملحكسة البجارية 

أغسطس   13 بباريخ  بالدارالبيضاء 

0)0) تمت رقم 00)17.

72 P

 LIBRAIRIE PAPETERIE

KROUCH LPK
S.A.R.L

تأسيس الشركة
في  حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

يونيو   (9 بباريخ  (الرباط)  حدينة 

تمت  شركة  تأسيس  تم  قد   (0(0

ل.ب.ك  لقروش  وراقة  حكببة  اسم 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجبساعي : 

حدرسية  أدوات  بالبقسيط  تاجر 

وأشغال حخبلفة.
 100000.00  : الشركة  رأسسال 

حصة حن   1000 إلى  درهم حقسسة 

الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

حقسسة كالبالي :

خديجة جعفري 500 حصة.

حسن اسويلح 500 حصة.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إل    : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
 ( تجزئة الرزوقي   19 رقم   : املقر 

تسارة.

املسي2ة: السيد خديجة جعفري.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  رقم 

اإلببدائية ببسارة 3636.
 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.130(45

73 P

YNES CONCEPT ET DESIGN
S.A.R.L AU

تأسيس الشركة
حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 1( بباريخ  (الرباط)  حدينة  في 

 YNES تأسيس  تم  قد   (0(0 يونيو 

CONCEPT ET DESIGN شركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

 الهدف اإلجبساعي : 

أشغال البناء وأشغال حخبلفة.
 100000.00  : الشركة  رأسسال 

حصة حن   1000 إلى  درهم حقسسة 

الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

حقسسة كالبالي :

بنعباس يونس 1000 حصة.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إل    : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
شارع   8 رقم   30 عسارة   : املقر 

احسد الوكيلي حسان الرباط.

املسي2: السيد بنعباس يونس.
 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.144633

74 P

SOCIETE MAROCCHINO
تأسيس  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 (7 بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 
وإقاحة قانون  تم إنشاء   (0(0 يناير 

الشركة التي تبصف كسا يلي :

 SOCIETE  : التسسية 

.MAROCCHINO

الصفة القانونية : ش.3.3.

الهدف :

تسيي2 حقهى.

حي   (88 رقم   : اإلجبساعي  املقر 

البمراوي  عالل  سيدي  النهضة 

تيقلت.

املدة : 99 سنة.

درهم   10000.00  : املال  رأس 

 100 بقيسة  حصة   100 في  حقسسة 

الوحيد  الشريك  على  حوزعة  درهم 

اورحو لحسن.

السيد أورحو لحسن   : التسيي2   

رقم البطاقة الوطنية A104417 ملدة 

غي2 حمددة.

يناير  فاتح  حن   : املالية  السنة 

وتنبهي في  31 ديسس 2 حن كل سنة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلببدائية بتيفلت بباريخ 8 أغسطس 

0)0) تمت رقم 119.

75 P

STE BRAHASTOCK
SARL AU

تأسيس شركة
 (0 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

شركة ذات  تم إنشاء   ،(0(0 يوليو 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصائص البالية :

.BRAHASTOCK : التسسية

الشركة  هدف  يبعلق   : النشاط 

باملغرب وبالخارج ب :

وبيع  شراء  العاحة،  البغذية 

بالجسلة ونصف الجسلة أو بالبقسيط 

جسيع املواد الغذائية....

 408 الرقم   : االجبساعي  املقر 

 ( الشقة  عسارة سسية شارع الوالء، 

الداخلة.

سنة اببداءا حن تاريخ   99  : املدة 

البأسيس.

رأس املال : حدد في حبلغ 100.000 

درهم حقسم إلى 1000 حصة حن فئة 

100 درهم للواحدة.

السيد ابرها3   : توزيع رأس املال 

شيسون حرصيانو 1000 حصة.

: تم تعيين السيد ابرها3  التسيي2 

شيسون حرصيانو كسسي2 للشركة.

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

فاتح يناير وتنبهي في 31 ديسس 2.,

االيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الذهب  بواد  االببدائية  باملحكسة 

بباريخ 10 أغسطس 0)0) تمت رقم 

2020/598 وبالسجل البجاري تمت 

رقم 16003.

76 P

 STE SOUTH

CONTRACTORS

SARL AU

تأسيس شركة
بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 

7) نوفس 2 018)، تم تأسيس شركة 

ذات املسيزات البالية :

 SOUTH  : التسسية 

.CONTRACTORS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

الحسن  شارع   (6 رقم   : املقر 

الثاني حي املحيط طرفاية، املغرب.

النشاطات االجبساعية : انشاءات 

تهيئة  وخاصة  تجارية  إدارية 

األرصفة.....

قسم  درهم   100.000  : رأسسال 

درهم لكل   100 حصة ب   1000 إلى 

واحدة.

بالل  السيد  إلى  يعهد   : التسيي2 

العسي2ي.

باملحكسة  تم  القانوني  اإليداع 

االببدائية بالعيون بباريخ 7) نوفس 2 

018) تمت رقم 2541/18.

77 P
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 EDUCATION FOR LIFE

PRIVE

SARL

اسبدراك خطأ
املبعلق  اإلعالن  في  خطأ  وقع 

سينشر  الذي  الشركة  ببأسيس 

بالجريدة الرسسية عدد 5)56 بباريخ 

19 أغسطس 0)0).

حسدي  السيدة ملياء   : الخطأ هو 

50) حصة,

ملياء  السيدة  هو  الصحيح 

سويطط 50) حصة.

78 P

STE T. A STUDIOS

في  حؤرخ  توثيقي  عقد  بسقب�سى 

 (0(0 أغسطس   13 بباريخ  الرباط 

قد تم تأسيس شركةذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجبساعي : 

االنباج السسعي البصري :

البصوير.

البصوير الجوي.

فيلم تأسي�سي.

تصوير االعالنات والبقارير.

(حيكس  الصوتية  التسجيالت 

تسجيل).

البواصل :

االستشارة.

البصسيم الجرافيكي.

(انباج  البجارية  العالحة  حمبوى 

حمبوى است2اتيجي).

التسويق الداخلي.

للعرض  إلكت2وني  حوقع  إنشاء 

والتسويق  اإللكت2ونية  والبجارة 

الرقمي.

إدارة الشبكات االجبساعية.

األبعاد  ثنائي  الحركة  تصسيم 

وثالثي األبعاد.

أعسال الطباعة.

درهم   10.000  : رأسسال الشركة 

حقسسة إلى 100 حصة حن فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.

بوكيزي خليل 100 حصة حن فئة 

100 درهم.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

رقم  عسارة  عقبة،  شارع   : املقر 

46، شقة رقم 30، أكدال، الرباط.

املسي2 : بوكيزي خليل.

 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

145079 الرباط.

79 P

STE PERSEV CALL PRIVE

في  حؤرخ  توثيقي  عقد  بسقب�سى 

  (0(0 أغسطس   13 بباريخ  الرباط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجبساعي : 

الوساطة.

البطوير،  البمليل،  الدراسة، 

حن  البعاقد  حعالجة  البصنيع، 

االستشارات،  املساعدة،  الباطن، 

تمقيق جسيع األعسال على أي برناحج 

حن األجهزة وبراحج املكبب االتصاالت 

والتسويق.

البنشيط،  األحداث،  تنظيم 

الندوات،  حشاريع  جسيع  تنظيم 

حنبديات االببكار، املعارض واملعارض 

البجارية، املهرجانات والجوالت.

الخدحات  وتقديم  االستشارة 

والتسويق ع 2 الهاتف واإلعالن.

البأطي2،  املسبسر،  البدريب 

البدريب والبوظيف.

جسيع  في  وسيلة  بأي  املشاركة 

التي  أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 

سيبم إنشاؤها والتي قد تكون ذات 

عن  والسيسا  الشركة،  بهدف  صلة 

أو  جديدة  حشاركات  إنشاء  طريق 

حساهسات أو اشت2اكات.

درهم   10.000  : رأسسال الشركة 

حقسسة إلى 100 حصة حن فئة 100 

درهم للحصة الواحدة.

حصة حن   100  : الناجم  وسيلة 

فئة 100 درهم.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

رقم  عسارة  عقبة،  شارع   : املقر 

46، شقة رقم 30، اكدال، الرباط.

املسي2ة : السيدة وسيلة الناجم.

 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

145081 الرباط.

80 P

STE AME EXPERTISES
SARL AU

رأسسالها : 100.000 درهم

املقر االجبساعي : حي النهضة 3 

حجسوعة الشروق رقم 174 الرباط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تمرير  تم  بالرباط   (0(0 يوليو   15

ذات  للشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد فمددت حسيزاتها كالبالي :

 STE AME  : التسسية 

.EXPERTISES SARL AU

املحاكم،  لدى  خبي2   : الغرض 

خبي2 في امليكانيك والسيارات، دراسة 

واستشارة في حجال البيئة.

 3 النهضة  حي   : االجبساعي  املقر 

حجسوعة الشروق رقم 174 الرباط.

الراسسال : 100.000 درهم حقسم 

على 1000 حصة حن فئة 100 درهم 

السيد  لفائدة  حكبتبة  كلها  للحصة 

حماسني أيوب.

حن  تتبدئ    : االجبساعية  السنة 

ديسس 2 حن   31 فاتح يناير وتنبهي في 

كل سنة.

سنة اببداءا حن تاريخ   99  : املدة 

التسجيل النهائي للشركة في السجل 

البجاري.

حماسني  السيد  عين   : التسيي2 

أيوب حسي2ا وحيدا للشركة ملدة غي2 

حنتهية.

القانوني  لالحبياط   %5  : األرباح 

الجسع  حداوالت  وفق  يرصد  والباقي 

العا3 العادي.

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

ملدينة  البجارية  باملحكسة  البجاري 

الرباط بباريخ 17 أغسطس 0)0).

السجل البجاري رقم 145087.

81 P

SOLUCE PRIMAIRE PRIVE

SARL

تأسيس شركة
الهدف االجبساعي : حدرسة خاصة 

اببدائية.

الوفاق  تجزئة   : االجبساعي  املقر 

40)3 زنقة الرجاء تسارة.

رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

حقسسة كالبالي :

درهم   100 فئة  حن  حصة   (50

للسيد سفيان العلوي املدغري.

درهم   100 فئة  حن  حصة   (50

العلوي  حمسد  سيدي  للسيد 

املدغري.

درهم   100 فئة  حن  حصة   (50

للسيد اسساعيل العلوي املدغري.
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درهم   100 فئة  حن  حصة   (50

للسيد حوالي هشا3 العلوي املدغري.

العلوي  اسساعيل   : التسيي2 

املدغري.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.130377

82 P

KADER SHOP
SARL AU

على إثر قرار الجسع العا3 املبعقد 

لشركة   (0(0 يونيو   30 لشركة يو3 

.KADER SHOP SARL AU

رأس حالها : 10.000 درهم.

العيون  حسر   : االجبساعي  حقرها 
)1 سال الجديدة، تقرر  1 رقم  إقاحة 

حا يلي :

تصفية الشركة.

القادر  عبد  فالقي  السيد  إعالن 

حصطفى للشركة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت   ،(0(0 أغسطس   1( بباريخ 

رقم 34873.
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IT NEW SOLUTIONS
تأسيس شركة

بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

تم تمرير القانون   ،(019 حارس   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

واحد  شريك  حن  حكونة  املحدودة 

ذات املواصفات البالية :

 IT NEW SOLUTIONS : التسسية

.SARL AU

تسا3  أبي  شارع   : املقر االجبساعي 

رقم 4 حكبب رقم 6 القنيطرة.

في  االستشارة   : الشركة  غرض 

الهندسة  أشغال  املعلوحيات،  نظم 

االتجار  املعلوحيات،  وتقنيات 

املنبجات  في  والجسلة  بالبقسيط 

املعلوحاتية وااللكت2ونية.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

البأسيس النهائي للشركة.

درهم   100.000  : املال  رأس 

فئة  حن  حصة   1000 على  حقسسة 

حمررة  واحدة  لكل  درهم   100

حمسد  السيد  طرف  حن  جسيعها 

سساللي.

تسي2 الشركة حن طرف   : اإلدارة 

السيد ياسين حمسد سساللي.

 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.51919

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل    1 االببدائية بالقنيطرة بباريخ 

البجاري  السجل  رقم  تمت   ،(0(0

.51919
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TOP DECOR BA

ذات حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد

رقم البعريف املوحد : 

00(45804000004

العنوان : قطاع القدس زنقة 

الشالالت رقم ))، لعيايدة سال

TOP DECOR BA تأسيس شركة

بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 

واحد برأسسال 10.000 درهم.

زنقة  القدس  بقطاع  عنوانها 

بسال  لعيايدة   ،(( رقم  الشالالت 

تمت رقم 31633

بناء على القانون األسا�سي املؤرخ 

ب 3 حارس 0)0)، تم تأسيس شركة 

بشريك  حمدودة  حسؤولية  ذات 

,TOP DECOR BA واحد تمت اسم

حوضوعها : ديكور وتزيين واشغال 

حخبلفة.

زنقة  القدس  قطاع  في  حقرها 

سال،  لعيايدة   ،(( رقم  الشالالت 

رأسسال  سنة،   99 ملدة  املغرب، 

 100 إلى  حقسسة  درهم،   10.000

بابا  فيصل  حلك  في  جسيعها  حصة 

بابا  فيصل  واحد  بسسي2  تدار  علي، 

.FAISSAL BABA ALI علي

لدى  البجاري  بالسجل  حسجلة 

رقم  تمت  بسال  االببدائية  املحكسة 

.31633
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شركة قطر الوطنية للفنادق - 

املغرب

شركة حمدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد

رأسسالها : 000 000 6

املقر الرئي�سي : زنقة فلوريدا،إقاحة 

األوبرا شقة 19، ساحة الروداني ، 

طنجة

السجل البجاري : 49363

الشريك  قرارات  ملحضر  وفقا 

تقرر   ،(0(0 يوليو   3 الوحيد بباريخ 

حا يلي :

ديلفين  السيدة  تعيين 

السفر  لجواز  الحاحلة  اسكينازي، 

حسي2ة  بسنصب   18EI47188 عدد 

اقت2انية.

ديسول،  نبالي  السيدة  تعيين 

عدد  السفر  لجواز  الحاحلة 

حسي2ة  بسنصب   EM668225

اقت2انية.

النظا3  على  املت2تب  تعديل 

األسا�سي.

قوة الشكليات.

حمكسة  سجل   في  اإليداع  تم 

تمت   (0(0 أغسطس   7 في  طنجة 

رقم 3761.
حقبطـــف حـــن أجـــل البيـــان والنشـــر
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STE ZM 2 TRAVAUX

SARL 

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها 000 100 درهم

حقرها االجبساعي : 439 تجزئة شبه 

الجزيرة سيدي عالل البمراوي 

تيفلت

تأسيس شركة
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة تمت املسيزات البالية :

STE ZM 2 TRAVAUX : التسسية

الهدف االجبساعي :

األشغال املخبلفة والبناء

حسون الحفالت.

نقل البضائع لحساب الغي2

تجزئة   439  : االجبساعي  املقر 

شبه الجزيرة سيدي عالل البمراوي 

تيفلت.

املدة الزحنية : 99 سنة، تتبدىء 

بالسجل  الشركة  تسجيل  يو3 

أو  املسبق  تفكيكها  حاعدا  البجاري 

تسديد املدة.

درهم   ألف  حائة   : الرأسسال 

حقسسة إلى  1000 حصة بقيسة 100 

درهم للحصة الواحدة حوزعة كالبالي :

السيدة فاطسة دكي : 500 حصة.

 : البغدادي  الرحيم  عبد  السيد 

500 حصة.

التسيي2 : الشركة حسي2ة حن طرف 

السيدة فاطسة دكي الحاحلة للبطاقة 

الوطنية رقم QA79302 وذلك ملدة 

غي2 حمدودة.

السنة املالية : السنة املالية تتبدأ 

حن فاتح يناير وتنبهي في 31 ديسس 2.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكسة االببدائية بتيفلت 

تمت رقم 80 بباريخ 7 يوليو 0)0).

السجل البجاري رقم 401.
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 ATLAS CAPITAL

MANAGEMENT

S.A.

شركة حجهولة االسم راسسالها 

االجبساعي 000 000 1 درهم

املقر االجبساعي : 88، زنقة املراك�سي  

-حي إبودرو3 البيضاء

س ت : 559 95 البيضاء

تجديد حها3 حسي2

تجديد حها3 املدير العا3

بسقب�سى حداولة بباريخ 9) يونيو 

الجسع العا3 العادي لشركاء   ،(0(0

أطلس  اإلسم  املجهولة  الشركة 

كاببال حناجسنت قرر حا يلي :

السيدة  املبصرفة   وكالة  تجديد 

نزهة عالوي، ملدة سبة سنوات.

بباريخ  املنعقد  اإلدارة  حجلس 

حها3  تجديد  قرر   ،(0(0 يونيو   (9

عا3،  حدير  عالوي  نزهة  السيدة 

لطيلة حدة تعيينها كسبصرفة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكسة البجارية بالبيضاء 

تمت   ،(0(0 أغسطس   3 بباريخ 

الرقم 741580.
للخالصة والبيان

حجلس اإلدارة
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ATLAS CAPITAL PARTNERS

S.A.

شركة حجهولة االسم 

راسسالها االجبساعي 000 1 درهم

املقر االجبساعي : 88، زنقة املراك�سي  

-حي إبودرو3 البيضاء

س ت : 771)1) البيضاء

تجديد حها3 حسي2
تجديد حها3 الرئيس املدير العا3

بسقب�سى حداولة بباريخ 9) يونيو 

الجسع العا3 العادي لشركاء   ،(0(0

أطلس  اإلسم  املجهولة  الشركة 

كاببال بارتن2 قرر حا يلي :

املبصرفين  وكاالت  تجديد  عد3 
السيد حمسد هشا3 شتيهي حسني، 
سفين  وشركة  علوي  نزهة  السيدة 
السيد  شخص  في  حسثلة  هوليديغ، 

حمسد هشا3 شتيهي حسني .
تجديد وكاالت املبصرفين السادة 
طريق بريطل  الجراري،  أحين حمسد 

وحارك كريكر ملدة سبة سنوات.
 (9 حجلس اإلدارة املنعقد بباريخ 
يونيو 0)0)، قرر تجديد حها3 السيد 
لطيلة  حارك كريكر رئيس حدير عا3، 

حدة تعيينه كسبصرف.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكسة البجارية بالبيضاء 
تمت   ،(0(0 أغسطس   3 بباريخ 

الرقم 741579.
للخالصة والبيان

حجلس اإلدارة
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cabinet comptable boubnad

sarl 

(10 , Bd youssef ibn tachfine n° 1 nador

 tél : 0536 33 39 77 

fax : 05 36 33 39 95

STÉ . ACHRIF AUTO
SARL AU

 société à responsabilité limiteé
 d�associé unique au capital de

600 000 dhs
 siège social : avenue hassan II -

driouch
على اثر حمضر الجسع العا3 املنعقد 
بباريخ 17 يونيو 0)0) قرر حا يلي :

الخضي2  حن حصة  تفويت جزء 
الشرقاوي  زكرياء  الشرقاوي لفائدة  
ذات  حع تمويل الشركة إلى شركة  

حسؤولية حمدودة.
التسيي2 : الخضي2 الشرقاوي
اإلحضاء : الخضي2 الشرقاوي

تعديل القانون األسا�سي  لشركة
تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 
6) يونيو  االببدائية بالناضور بباريخ 

تمت رقم 697.
نسخة للبيان
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CABINET COMPTABLE BOUBNAD

SARL 

 (10 , BD YOUSSEF IBN TACHFINE N° 1

NADOR

 TÉL : 0536 33 39 77 

 FAX : 05 36 33 39

BENI BOUGHAFER CARS
SARL

 société à responsabilité limitéé

au capital de 100 000 dhs

 siège social : Dr. tifassour

iaazzanen p/nador

العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 

 4 بباريخ  اسبثنائيا  املنعقد  العادي 

الشركة  0)0) قرر شركاء  أغسطس 

حن  الشركة  رأسسال  في  الزيادة 

طريق  عن   350000 إلى   100000

حع  عينية  حصة   (500 إصدار  

للشركة  األسا�سي  القانون   تعديل 

 حا يلي :

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

 11 بباريخ  بالناضور  االببدائية 

أغسطس تمت رقم 655).
نسخة للبيان
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cabinet comptable boubnad

sarl 

(10 , Bd youssef ibn tachfine n° 1 nador

 tél : 0536 33 39 77 

fax : 05 36 33 39 95

BNI OULICHEK CARS
SARL AU

تأسيس شركة
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تكونت شركة ذات   (0(0 يونيو   (6

وحيد  لشريك  حمدودة  حسؤولية 

حسيزاتها كالبالي :

 BNI OULICHEK  : التسسية 

CARS SARL AU

الصفة القانونية : ش 3 3 ش و

الهدف 

كراء السيارات بدون سائق

الرأسسال : حدد في 500000 درهم  

حقسم إلى  5000 سهم بقيسة 100 

درهم للسهم حوزعة كالبالي :

5000 سهم ...حمسد اجناني.

التسيي2 : حمسد اجناني.

اإلحضاء : حمسد اجناني.

املدة : 99 سنة.

احمسودا  دوار   : االجبساعي  املقر 

وردانة بني وليشك-الدرويش.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

االببدائية بالدرويش بباريخ 3) يوليو 

0)0).السجل البجاري رقم 41.
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SOCIETE SAFAYATA
شركة صفاياطا

شركة ذات حسؤولية املحدودة،

رأسسالها 000 100 درهم وحقرها 

شارع عبد الخالق طوريس رقم 147 

الشقة رقم 1 الناظور

تكوين الشركة
حمدودة املسؤولية

بسوجب عقد عرفي حؤرخ بالناظور 

في 3) ف 2اير 019)، تم وضع النظا3 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

تبسثل  الوحيد  للسساهم  املحدودة 

حسيزاتها فيسا يلي :

التسسية : شركة صفاياطا

الشركة  غرض  يكسن   : الغرض 

األغيار،  لحساب  أو  لحسابها  سواء 

سواء في املغرب أو في غي2ه حن الدول 

في حا يلي :

للسناسبات  االسبقبال  تنظيم 

الخاصة و املهنية والعاحة.

أعسال البناء والبطوير

وعسوحا جسيع العسليات البجارية 

التي  العقارية  أو  والصناعية واملالية 

حباشرة  بكيفية  ترتبط  أن  يسكن 

وكذا  األغراض  بهذه  حباشرة  غي2  أو 

ذات  أو  املساثلة  األغراض   بجسيع 

الصلة أو التي حن شأنها تشجيع نسو 

أعسال الشركة.
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: شارع عبد الخالق  حقر الشركة 
 1 رقم  الشقة   147 رقم  طوريس 

الناظور.
املدة : 99 سنة اببداء حن تاريخ 

تكوينها النهائي.
رأسسال الشركة : 100000 درهم 
 100 ذات  حصة   1000 إلى  حقسم 
درهم كقيسة للحصة الواحدة حكبتبة 
وحسنوحة  كليا  القيسة  وحدفوعة 
وهم  تقدحاتهم  حع  تناسبا  الشركاء. 

كالبالي :
السيدة هابيد فرح 1000 حصة 

حن 1 إلى 1000.
االرباح : %5 لالحبياطي القانوني.
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SOCIETE SAFAYATA
حساهم  الشركة  يدبر   : البدبي2ية 

وحيد،ملدة غي2 حمدودة
السيدة هابيد فرح، حن جنسية 
البعريف  لبطاقة  الحاحلة  حغربية، 
والقاطنة    S63(843 رقم  الوطنية  
زغنغان/  طريق  إصبابن  بحي 
بصفبه حدير للشركة ملدة  الناظور، 

غي2 حمدودة.
وتبسبع السيدة هابيد فرح بأوسع 
الشركة  باسم  للعسل  الصالحيات 
األعسال  بجسيع  القيا3  أجل  حن 
والعسليات املبعلقة بغرض الشركة. 

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 
تمت   (019 يونيو   (0 في  بالناظور 

رقم 4106.
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BENBAIROUK TRAVAUX
 SARL AU

العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 
االسبثنائي والنظا3 األسا�سي املحين 

بباريخ 4) أكبوبر 019) تم حا يلي :
نشاط إضافي : أعسال حخبلفة

نقل املقر االجبساعي : حن 0) شارع 
أكدال   ( رقم  علي  سيدي  اوكلسان 
عين  سالحة  أوالد  دوار  إلى  الرباط 

عبيق تسارة.

للشركة  األسا�سي  النظا3  تميين 

وتعديل الفصول التي شسلها البغيي2.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكسة البجارية في الرباط 

تمت الرقم   ،(0(0 يوليو   (( بباريخ 

.105685
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 CAFE ET TRAITEUR ED

DARHRI
SARL

بباريخ عرفي  عقد   بسقب�سى 

تأسيس  تم   (0(0 أغسطس   (5

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تمسل الخصائص البالية :

 CAFE ET TRAITEUR  : التسسية 

ED DARHRI

.SARL : الصفة القانونية
حسون  حقهى،   : الهدف االجبساعي 

أحاكن  أو  قاعات  تأجي2  حفالت، 

إقاحة حناسبة لإلجبساعات وحفالت 

االحبفاالت أو املعارض.
رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

درهم للحصة الواحدة حوزعة   100

بين الشركاء على الشكل البالي :

 : الداغري  السال3  السيد عبد   -

510 حصة.

 490  : الداغري  عالل  السيد 

حصة.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حاعدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

املقر االجبساعي : الطريق الوطنية 
رقم 1 كلم 0) عين عبيق.

السال3  عبد  السيد   : املسي2 

الداغري.
 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.1304(7
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TOP MAROUA
العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 

الحصص  تفويت  وعقد  االسبثنائي 

بباريخ  املحين  األسا�سي  والنظا3 

2020/07/21 تم حا يلي :

نقل 500 حصة اجبساعية التي في 

حوزة السيد القبوس حصطفى حن 

حصة اجبساعية التي يسلكها   1000

 500) ياسين  الزروقي  السيد  إلى 

حصة).

التي  اجبساعية  حصة   500 نقل 

في حوزة السيد أبو الفبح أحسد حن 

حصة اجبساعية التي يسلكها   1000

 450) ياسين  الزروقي  السيد  إلى 

حصة) والسيدة كلثو3 األوراوي (50 

حصة).

ياسين  الزروقي  السيد  تميين   -

كسسي2 جديد.

للشركة  األسا�سي  النظا3  تميين 

وتعديل الفصول التي شسلها البغي2.

القانوني لدى كبابة  وتم اإليداع 

الضبط باملحكسة البجارية في الرباط 

رقم  تمت   2020/08/07 بباريخ 

.3780
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CHANTON COMPANY
SARL AU

العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 

بباريخ  األسا�سي  والنظا3  االسبثنائي 

2019/12/19 تم حا يلي :

رشيد  الغزالي  السيد  اسبقالة   -

وتعيين  للشركة  كسسي2  حنصبه  حن 

السيدة حريم لعصب كسسي2ة جديدة 

للشركة.

تمديث النظا3 األسا�سي للشركة 

وتعديل الفصول التي شسلها البغيي2.

القانوني لدى كبابة  وتم اإليداع 

الضبط باملحكسة البجارية في الرباط 

رقم  تمت   2019/12/19 بباريخ 

.103610

98 P

LEXINTA-SERVICE

SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها 5.000.000) درهم.

املقر االجبساعي : الطريق الوطنية 11 

املبجهة نمو حراكش - الدار البيضاء.

بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ بالدار 

البيضاء بباريخ 17 أغسطس 016).

في  الزيادة  إنجاز  حعاينة  تست 

 LEXINTA-SERVICE رأسسال شركة 

حصة   (40.000 باسبمداث   SARL

إسسية  بقيسة  جديدة  اجبساعية 

درهم لكل حصة لرفع رأسسال   100

إلى  درهم   1.000.000 حن  الشركة 

5.000.000) درهم.

أي  به  املكبتب  املبلغ  تمرير  تم 

4.000.000) درهم نقديا.

املوافقة على شريكين جديدين :

.IDNACO شركة -

.MELYNES HOLDING شركة -

السجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  للسمكسة  البجاري 

 (016 ستبس 2   (1 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 00613645.
لإلسبخالص والنشر

املسي2

99 P

ائبسانية سوفيكاس

ش.3.3

SOFIGAS SARL

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ش.3.3

 SANLONG TRADE &

SOURCING

 6 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

حيث تم وضع  ببسارة،   (0(0 يوليو 

البأسي�سي لشركة حمدودة  القانون 

املسؤولية ش.3.3، حسيزتها كالبالي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

حمدودة املسؤولية ش.3.3.
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 SANLONG TRADE  : التسسية 

.& SOURCING

الهدف اإلجبساعي : 

األدوات  وتوزيع  وبيع  اسبي2اد 

املنزلية املخبلفة.

الشقة   30 رقم   : املقر اإلجبساعي 

الوكيلي  أحسد  حوالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.

حدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : اإلجبساعي  الرأسسال 

حقسسة  درهم   380.000.00 حبلغ 

درهم   100 3800 حصة حن فئة  إلى 

حن  كلها  وحررت  اكببتت  للحصة 

طرف :

حساد  ايت  ياسين  حمسد  السيد 

800 حصة.

 (00 الهشبوكي  يونس  السيد 

حصة.

 400 الصوري  خديجة  السيدة 

حصة.

 1600 السيد ابراهيم ايت حساد 

حصة.

السيد ياسين بنسالك 800 حصة.

التسيي2 : 

السيدحمسد ياسين ايت حساد .

السيد ياسين بنسالك.

حساد  ايت  ابراهيم  والسيد 

غي2  ملدة  للشركة  حسي2ين  يعب 2ون 

حمدودة.

حن  تتبدئ   : اإلجبساعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسس 2 حن كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكسة  الضبط  بكبابة  القانوني 

رقم  تمت  بالرباط  البجارية 

106085بباريخ )1 أغسطس 0)0).
عن النسخة والنص

100 P

SOCIETE NEBATRA
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000.00 درهم

املقر اإلجبساعي : زنقة طارق بن زياد، 
بين الطابقين حكبب رقم 4 القنيطرة

رفع رأسسال الشركة
العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 
 7 بباريخ  بالقنيطرة  العادي  الغي2 
الشريك  قرر   ،(0(0 أغسطس 

الوحيد حا يلي :
حن  الشركة  رأسسال  رفع 
100.000.00 درهم إلى 500.000.00 
حصة   4000 بخلق  وذلك  درهم 
 100 بقيسة  جديدة  إجبساعية 
حجسوعه  حا  أي  للحصة،  درهم 
حررت بكاحلها  درهم،   400.000.00
الجاري  الحساب  حع  بسقاصاة 

للشركاء كالبالي :
السيد اجديرة أحسد 4000 حصة 

إجبساعية.
رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   500.000.00 الشركة في حبلغ 
إجبساعية  حصة   5000 إلى  حقسم 
حمررة  للواحدة،  درهم   100 بقيسة 
على  وحوزعة  حكبتبة،  بكاحلها، 

الشركاء كالبالي :
السيد اجديرة أحسد 5000 حصة 

إجبساعية.
باملحكسة   : القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالقنيطرة،  اإلببدائية 

أغسطس 0)0) تمت رقم 78440.
101 P

TRANSPORT LAMAGUI
SARL AU

رأسسالها : 100.00 درهم
املقر االجبساعي : بلوك C، رقم 139 

أوالد أوجيه، القنيطرة
تأسيس شركة

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

البالية :

 TRANSPORT  : التسسية 

.LAMAGUI SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية  املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجبساعي : بلوك C رقم 139 

أوالد اوجيه القنيطرة.

حوضوع الشركة : املقاولة في نقل 

املسبخدحين.

رأسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   100.000 حبلغ  في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حمررة  للواحدة،  درهم   100 بقيسة 

بكاحلها، حكبتبة وحوزعة على الشركاء 

كالبالي :

السيد حمسين ملكي 1000 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيي2 : أسند إلى السيد حمسين 

الحاحل  حغربية،  الجنسية  ملكي، 

.GN145181 للبطاقة الوطنية رقم

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

باملحكسة االببدائية بالقنيطرة تمت 

أغسطس   1( بباريخ   55549 رقم 

.(0(0

102 P

TOCCA
شركة ذات حسؤولية حمدودة

حقرها االجبساعي : الزنقة 4)،

رقم 663، حي األرشاد القنيطرة

السجل البجاري رقم 38903 

القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 

 (0(0 يوليو   13 الغي2 العادي بباريخ 

لشركة TOCCA SARL، تقرر حا يلي :

املبكر  الحل  على  املصادقة 

للشركة.

حمسد  الزهراوي  السيد  تعيين 

بصفبه حصفي للشركة.

الشركة  تصفية  حقر  تمديد 

بالعنوان البالي :

6، زنقة حوالي عبد الحفيظ بلوك 

B، الشقة رقم 47، القنيطرة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

رقم  تمت   ،(0(0 6 أغسطس 

.78(65

103 P

 STE COST SAVING

INSURANCE COMPANY

SARL AU

شركة حمدودة املسؤولية

رأسسالها : 10.000 درهم

حقرها االجبساعي :  شارع حنصور 

ذهبي اقاحة فيكيك حكبب رقم 3 

القنيطرة

تاسيس شركة
بسقب�سى عقد عرفي حمرر بباريخ 

تم وضع النظا3   ،(019 أكبوبر   (9

االسا�سي لشركة حمدودة املسؤولية 

ذات املسيزات البالية :

الشركة تسمى شركة   : التسسية 

 COST SAVING INSURANCE

.COMPANY SARL AU

الشركة  غرض   : املوضوع 

االستشارات االدارية، وبصفة عاحة، 

املالية،  البجارية،  العسليات  جسيع 

واملرتبطة  حنقولة  وغي2  حنقولة 

حباشرة أو بشكل غي2 حباشر باالغراض 

املشارة أعاله أو باحكانها تسهيل توسع 

وتطوير الشركة.

حنصور  شارع   : االجبساعي  املقر 

 3 رقم  حكبب  فيكيك  اقاحة  ذهبي 

القنيطرة.

حدة حياة الشركة حمدودة في 99 

بالسجل  تقييدها  حن  اببداء  سنة 

البجاري.
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الشركة  رأسسال  حدد   : راسسال 

درهم حقسسة على   10.000 في حبلغ 

 100 100 حصة اجبساعية حن فئة 

درهم والتي سبوزع حسب حساهسة 

الشركاء في الراسسال كسا يلي :

السيد يميا بن قليلو

السيد يميا بن قليلو تم تنصيبه 

حسي2 للشركة لفت2ة غي2 حمددة.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

للسمكسة االببدائية بالقنيطرة في 11 

أغسطس 0)0)، تمت رقم 55541.

104 P

STE NZS MAROC
SARL AU

شركة حمدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

حقرها االجبساعي :  3) شارع أنوال، 

عسارة فلوري 11، حكبب 4، حيسوزة 

القنيطرة

تاسيس شركة
حؤرخ   عرفي  عقد  بسقب�سى 

وحصحح    ،(0(0 يونيو   11 بباريخ 

تصحيح  بسصالح  االحضاءات 

تم  القنيطرة  ملدينة  االحضاءات 

اعداد القانون االسا�سي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملواصفات البالية :

.STE NZS MAROC  : التسسية

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

الشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

املقر االجبساعي :  3) شارع أنوال، 

4، حيسوزة  11، حكبب  عسارة فلوري 

القنيطرة.

حن  الغرض   : االجبساعي  الهدف 

بشكل  الشركة في املغرب أو خارجه، 

لنفسها سواء   حباشر أو غي2 حباشر، 

 أو لغي2ها أو حساهسة في :

حقاول في نقل املسبخدحين.

حقاول في ادارة االعسال الزراعية.

حخبلفة  أعسال  في  حقاول 

واالنشاءات.

العسليات  جسيع  عا3  وبشكل 

الصناعية،  املالية،  البجارية، 

والخدحاتية،  الحرفية،  العقارية، 

واملرتبط  الشركة،  لحساب  جسيعها 

بشكل حباشر أو غي2 حباشر بالهدف 

االجبساعي لبطوير الشركة.

في الشركة  حدة  حددت   :  املدة 

 99 سنة اببداء حن تاريخ الباسيس.

رأسسال  حدد   : الشركة  راسسال 

درهم حقسسة   100.000 الشركة في 

1000 حصة اجبساعية حن فئة  على 

درهم للحصة الواحدة حوزعة   100

كالبالي :

 100.000  .... السيد زهي2 املشوك 

درهم ..... 1000 حصة اجبساعية.

الشركة يسي2ها السيد   : التسيي2 

زهي2 املشوك وذلك ملدة غي2 حمددة..

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

االببدائية بسصلحة السجل البجاري 

يوليو   (( بباريخ  القنيطرة  ملدينة 

0)0)،  تمت رقم )7608.
االيداع والبيان

105 P

O.L. GROUPE
SARL A AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

شريك وحيد

املقر االجبساعي : 47، زنقة عسر ابن 

العاص، عسارة إسساعيل، حكبب 4، 

القنيطرة

تأسيس شركة 
بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

7) يوليو 0)0) وحصحح اإلحضاءات 

بسصالح تصحيح اإلحضاءات ملدينة 

القنيطرة تم إعداد القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

الشريك الوحيد باملواصفات البالية :

O.L. GROUPE : تسسية الشركة

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

الشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.

زنقة عسر   ،47   : املقر االجبساعي 
ابن العاص، عسارة إسساعيل، حكبب 

4، القنيطرة.
الغرض حن   : االجبساعي  الغرض 
بشكل  الشركة في املغرب أو خارجه، 
لنفسها سواء   حباشر أو غي2 حباشر، 

 أو لغي2ها أو حساهسة في :
حركز االتصال الهاتفي ؛

حركز النداء الهاتفي ؛
العسليات  جسيع  عا3،  وبشكل 
الصناعية،  املالية،  البجارية، 
والخدحاتية،  الحرفية،  العقارية، 
واملرتبط  الشركة،  لحساب  جسيعها 
بشكل حباشر أو غي2 حباشر بالهدف 

االجبساعي لبطوير الشركة.
في الشركة  حدة  حددت   :  املدة 

 99 سنة حنذ تاريخ البأسيس.
رأسسال  حدد   : الشركة  راسسال 
درهم حقسسة   100.000 الشركة في 
على 1.000 حصة حن فئة 100 درهم.
عسالي  ياسر  إسساعيل  السيد 
حصة   1000 درهم   100.000

اجبساعية.
الشركة يسي2ها السيد   : التسيي2 
إسساعيل ياسر عسالي وذلك ملدة غي2 

حمددة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحكسة االببدائية بسصلحة 
القنيطرة  ملدينة  البجاري  السجل 
تمت  (0(0 أغسطس   6  بباريخ 

رقم 60)78.
لإليداع والبيان

106 P

 AL AKHDAR IMMO
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد
رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : 177 أليانس دارنا 
املهدية - القنيطرة

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 
وضع  تم   (0(0 يوليو   (1 بباريخ 
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  حمدودة  حسؤولية 

لبكون خاصياتها كالبالي :

التسسية : األخضر ايسو ش.3.3.

الهدف : حنعش عقاري.

أليانس   177  : االجبساعي  املقر 

دارنا املهدية - القنيطرة.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

التسجيل النهائي بالسجل البجاري.

الشركاء : السيد حزوز عز الدين.

السنة االجبساعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسس 2.

عز  حزوز  السيد  عين   : التسيي2 

الدين.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل 

الضبط  كبابة  لدى  البجاري 

بالقنيطرة تمت االببدائية   املحكسة 

رقم 55563.

107 P

O’DAISY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

املقر االجبساعي : زاوية 4) و 6) 

حبارك الدكالي وجسيل صدقي 

الزوهاوي حكبب رقم 10 القنيطرة

تأسيس شركة
حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات البالية :

O’DAISY : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 (4 زاوية   : االجبساعي   املقر 

الدكالي وجسيل صدقي  حبارك   (6 و 

الزوهاوي حكبب رقم 10 - القنيطرة.

حوضوع الشركة : البجسيل، حالق 

للسيدات أو الرجال.

راسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   100.000 حبلغ  في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حمررة  للواحدة،  درهم   100 بقيسة 

على  وحوزعة  حكبتبة،  بكاحلها، 

الشركاء كالبالي :
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السيدة هدى الركبي 500 حصة ؛
السيدة كوثر الركبي 500 حصة.

املدة : 99 سنة.
أسند إلى السيدة هدى   : التسيي2 
الحاحلة  حغربية،  الجنسية  الركبي، 
 ،G671915 رقم  الوطنية  للبطاقة 
الجنسية  الركبي،  كوثر  والسيدة 
الوطنية  للبطاقة  الحاحلة  حغربية، 

،G465751 رقم
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2.
البجاري  بالسجل  البقييد  تم 
باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة تمت 
أغسطس   1( بباريخ   ،55567  : رقم 

 .(0(0
108 P

COIN-MAISON
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسسالها : 100.000 درهم

املقر االجبساعي : 39 شارع حوالي 
عبد العزيز إقاحة الرضوان حكبب 

رقم 1 القنيطرة
تأسيس شركة

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات البالية :
 COIN-MAISON  : التسسية 

.SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجبساعي : شارع حوالي عبد 
 1 العزيز إقاحة الرضوان حكبب رقم 

القنيطرة.
حوضوع الشركة : حبجر بيع األواني 

املنزلية.
راسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   100.000 حبلغ  في  الشركة 
اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 
حمررة  للواحدة،  درهم   100 بقيسة 
على  وحوزعة  حكبتبة،  بكاحلها، 

الشركاء كالبالي :

السيدة لزرق رشيدة 1000 حصة ؛

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيدة لزرق   : التسيي2 

رشيدة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة..

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة تمت 

أغسطس   6 بباريخ   55473 رقم 

 .(0(0

109 P

MATINA CARS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

املقر االجبساعي : 59 شارع حوالي 

عبد العزيز إقاحة الرضوان حكبب 

رقم 4 القنيطرة

تأسيس شركة
حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات البالية :

 MATINA CARS  : التسسية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجبساعي : شارع حوالي عبد 

 4 العزيز إقاحة الرضوان حكبب رقم 

القنيطرة.

السيارات  : كراء  حوضوع الشركة 

بدون سائق.

راسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   100.000 حبلغ  في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حمررة  للواحدة،  درهم   100 بقيسة 

على  وحوزعة  حكبتبة،  بكاحلها، 

الشركاء كالبالي :

 1000 القرش  حفيظ  السيدة 

حصة .

املدة : 99 سنة.

التسيي2 : أسند إلى السيدة حفيظ 

القرش.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة تمت 

أغسطس   6 بباريخ   55471 رقم 

 .(0(0

110 P

TOUJOUR.MO TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسسالها : 100.000 درهم

املقر االجبساعي : 15، عسارة 115، 

تجزئة العصا3، الطابق الثالث 

القنيطرة

تأسيس شركة
حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات البالية :

 TOUJOUR.MO  : التسسية 

.TRANS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 ،15 : الشقة رقم  املقر االجبساعي 

عسارة 115، تجزئة العصا3، الطابق 

الثالث القنيطرة.

حوضوع الشركة : املقاولة في نقل 

املسبخدحين.

راسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   100.000 حبلغ  في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حمررة  للواحدة،  درهم   100 بقيسة 

على  وحوزعة  حكبتبة،  بكاحلها، 

الشركاء كالبالي :

السيد حني2 أورياغل 1000 حصة ؛

املدة : 99 سنة.

حني2  السيد  إلى  أسند   : التسيي2 

الحاحل  الجنسية حغربية،  أورياغل، 

.LC(9177( للبطاقة الوطنية رقم

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة تمت 

أغسطس   11 بباريخ   555(9 رقم 

 .(0(0

111 P

ITRAN EPICFOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسسالها : 100.000 درهم

املقر االجبساعي : رقم )193، بئ2 

الراحي الجنوبية القنيطرة

تأسيس شركة
حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

البالية :

 ITRAN EPICFOOD  : التسسية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

بئ2   ،193( رقم   : املقر االجبساعي 

الراحي الجنوبية القنيطرة.

في  املقاولة   : الشركة  حوضوع 

البكييف والبغليف.

بيع البوابل بالجسلة.

راسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 

درهم   100.000 حبلغ  في  الشركة 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حمررة  للواحدة،  درهم   100 بقيسة 

على  وحوزعة  حكبتبة،  بكاحلها، 

الشركاء كالبالي :

 1000 افقي2  الحسن  السيد 

حصة ؛

املدة : 99 سنة.
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التسيي2 : أسند إلى السيد الحسن 

الحاحل  حغربية،  الجنسية  افقي2، 

.G33(337 للبطاقة الوطنية رقم

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة تمت 

رقم  55375 بباريخ 7) يوليو 0)0). 

112 P

STE SAPROGIM MAROC

S.A

العنوان : تجزئة رواد األزهر عسارة 5 

زنقة بالطون الدار البيضاء

بالرباط  عرفي  عقد  بسقب�سى 

الجسع  فور   (0(0 أبريل   15 بباريخ 

الشركة  ملساهمي  االسبثنائي  العا3 

ذات املسؤولية املحدودة قرر حا يلي :

إلى  اإلسم  حجهولة  شركة  تغيي2 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ؛

تعيين حسيي2 وحيد للشركة السيد 

جسال الدين ملزيلي ؛

قوانين النظا3 األسا�سي املحدثة ؛

البوقيع االجبساعي ؛

وأسئلة حخبلفة ؛

وبنود أخرى ؛

العقد  هذا  تسجيل  تم  وقد 

للضرائب  العاحة  باملديرية  القانوني 

أبريل   15 بباريخ  البيضاء  بالدار 

.(0(0

القانوني  اإليداع  تم  كسا 

البجارية  باملحكسة  الضبط  بكبابة 

يونيو   19 بباريخ  بالدار البيضاء 

0)0) تمت رقم 10663.

113 P

 ENTREPRISE SAHARA

 DES COMPETENCES ET

INGENIERIE
SARL

ش.3.3

شركة حمدودة املسؤولية

إعادة هيكلة القانون األسا�سي 

للشركة

السجل البجاري رقم 945 املحكسة 

االببدائية بالسسارة

العا3  الجسع  ملحضر  طبقا 

 1( بباريخ  املنعقد  االسبثنائي 

بامليديو  شركة  قررت   (0(0 حارس 

 STE املحدودة  املسؤولية  ذات 

الكائن   ،  BALMUDIOU SARL

الجيش  بشارع  االجبساعي  حقرها 

امللكي رقم 40 السسارة

إعادة هيكلة القانون األسا�سي.

اعبساد القانون األسا�سي الجديد.

الشركة  تسسية  تغيي2 

ليصبح   BALMUDIOU حن 

 ENTREPRISE SAHARA DES

 COMPETENCES ET INGENIERIE

500 حصة تعود للشريك  تفويت 

الشريك  لفائدة  بركات  حصطفى   :

ليبقى رأس  حباركة صيبو،   : الجديد 

حوزع  علي  هو  كسا  الشركة  حال 

حسب اآلتي :

بقيسة  حصة   500 اسديو،  علي 

50.000 ؛

حصة بقيسة   500 حباركة صتيو 

50.000

اسديو،  علي   : السيد  تعيين 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

حسي2 للشركة ملدة   ،SH19301 رقم 

غي2 حمدودة.

ببعديل  البصريح  إيداع  تم 

السجل البجاري باملحكسة االببدائية 

 (6 بباريخ   119 بالسسارة تمت رقم 

حارس 0)0).

114 P

 STE BENMARRI

 CONSTRUCTION AND

ENGINEERING
في  حؤرخ  توثيقي  عقد  بسقب�سى 

قد   ،(0(0 يوليو  فاتح  بباريخ  سال 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

التسيي2   : االجبساعي  الهدف 

واالستشارة في البناء.

راسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة.

بن حاري سعيد 1000 حصة.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

إقاحة   1 رقم  املبجر   : املقر 

املراك�سي رقم 14 باب شعفة سال.

املسي2 : السيد بن حاري سعيد.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

31543 سال.

115 P

SOFIGAS SARL

رقم 38 إقاحة جنان عالل شارع طارق بن زياد - 

تسارة حكبب املحاسبة

AZ GARDIENNAGE
SARL AU

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ش 3 3 ش و

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم  حيث  بالرباط،   (0(0 6) ف 2اير 

لشركة  البأسي�سي  القانون  وضع 

و  ش   3  3 ش  املسؤولية  حمدودة 

حسيزاتها كالبالي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد ش 3 3، ش و.

 AZ GARDIENNAGE : التسسية 

.SARL AU

الهدف االجبساعي : األحن الخاص، 

حراسة املباني العا3 والخاص.
زنقة   50 رقم   : االجبساعي  املقر 

لبنان الرباط.

حدة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

إلى  حقسسة  درهم   100.000 حبلغ 

درهم   100 فئة  حن  حصة   1000

وحررت  اكببتت  الواحدة  للحصة 

كلها حن طرف :

 1000 درحسان  يونس  السيد 

حصة.

يونس درحسان  السيد   : التسيي2 

يعب 2 حسي2 الشركة ملدة غي2 حمدودة.

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسس 2 حن كل سنة.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 

البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ   106059 رقم  تمت  بالرباط 

)1 أغسطس 0)0).

116 P

AS MEGA SERVICES
SARL

في  حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

17 يونيو 0)0)، تم تأسيس ش 3 3.

 AS MEGA  : البجاري  االسم 

.SERVICES

رقم  املنزه  حي   : االجبساعي  املقر 

138 يعقوب املنصور الرباط.

النشاط : تركيب الرخا3.

أعسال إنشائية وحبنوعة.

العسليات  جسيع  عا3  بشكل 

البجارية.

اسبي2اد وتصدير.
راسسال الشركة : 100.000 درهم 

حقسسة إلى ثالث حصص حن فئة :

 50.000 السيد عبد العزيز نويتي 

درهم.

 50.000 نويتي  سفيان  السيد 

درهم.

السيد عبد العزيز نويتي   : املسي2 

والسيد سفيان نويتي.
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كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 7 أغسطس 0)0)، تمت رقم 

.144989

117 P

STATION 

DE CONDITIONNEMENT 

DU GHARB
ش 3 3

املقر االجبساعي : 37 تجزئة فيبا - 

شارع الحسن الثاني - الرباط

حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 (0(0 يونيو   (6 بباريخ  بالرباط 

يوليو  فاتح  يو3  بالرباط  واملسجل 

العا3  املجلس  انعقد   ،(0(0

تلفيف  حمطة  لشركة  االسبثنائي 

املحضر  تمرير  وتم   3  3 الغرب ش 

الذي قرر حا يلي :

للشركة  االجبساعي  االسم  تغيي2 

جسا  إلى  الغرب  تلفيف  حمطة  حن 

.JOUMA PACK باك
القانون  حن   3 املادة  تعديل 

األسا�سي للشركة.

تميين القانون األسا�سي للشركة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 19 أغسطس 0)0) تمت رقم 

.30(4

P 118

شركة كالينا سي2فيس
ش 3 3

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : حي املغرب العربي 

رقم 131، تسارة

في  ببسارة  حؤرخ  عقد  بسقب�سى 

تم وضع القوانين   ،(0(0 يوليو   ((

األساسية لشركة حمدودة املسؤولية 

ذات املسيزات البالية :

التسسية : كالينا سي2فيس ش 3 3.

الهدف : تمويل األحوال.

: حي املغرب العربي  املقر الرئي�سي 
رقم 131 تسارة.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 
تكوين الشركة.

املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
حقسم  درهم   100.000 قدره  بسا 
درهم   100 بنسبة  حصة   100 على 

للواحدة.
األرباح  حن   %5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للبأسيس االحبياطي.
تدار الشركة حن طرف   : التسيي2 
غي2  ملدة  لينة  العثساني  السيدة 

حمدودة.
باملحكسة  تم   : القانوني  اإليداع 
االببدائية ببسارة بباريخ 17 أغسطس 
البجاري  السجل  رقم  تمت   (0(0

.130437
للبيان والنشر

ست2اكسا

119 P

شركة كابرو إلفاطور
ش 3 3 ذات الشريك الوحيد
راسسالها : 100.000 درهم

5 شارع جيل بويبالن شقة رقم 6 
أكدال الرباط

تكوين شركة حمدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

في  بالرباط  بسقب�سى عقد حؤرخ 
تم وضع القوانين   ،(0(0 يوليو   (1
األساسية لشركة حمدودة املسؤولية 

ذات املسيزات البالية :
إلفاطور  كابرو  شركة   : التسسية 

ش 3 3 ذات الشريك الوحيد.
الهدف : تركيب وتصليح املصاعد.
جبل  شارع   5  : الرئي�سي  املقر 

بويبالن شقة رقم 6 أكدال، الرباط.
حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
بسا  املال  راس  حدد   : املال  رأس 
على  حقسم  درهم   100.000 قدره 
درهم   100 بنسبة  حصة   1000
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

اإلجسالي للشركة.
األرباح  حن   %5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للبأسيس االحبياطي.

تدار الشركة حن طرف   : التسيي2 

السيد احسد حليم ملدة غي2 حمدودة.

باملحكسة  تم   : القانوني  اإليداع 

البجارية بالرباط بباريخ 18 أغسطس 

رقم  البجاري  السجل  تمت   ،(0(0

.145101
للبيان والنشر

ست2اكسا

120 P

 SOCIETE AC WORK
SARL AU

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

السجل البجاري : 145071

بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

تأسيس شركة  تم   (0(0 يوليو   15

بالخصائص  املسؤولية  حمدودة 

البالية :

إسم الشركة :أ.س.ورك.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شخص  ذات  حمدودة  حسؤولية 

واحد.

املقر اإلجبساعي : 48 شارع فال ولد 

عوحي2 أكدال الرباط.

الغرض اإلجبساعي :

 حقاول نقل البضائع.

أعسال البناء املخبلفة.

األدوات  اآلآلت  املعدات  تأجي2 

والبجهيزات.

حن تاريخ  اببداء  99 سنة    : املدة 

التسجيل بالسجل البجاري.

درهم   100000  : الرأسسال 

حقسسة على 1000 حصة بقيسة 100 

الشكل  على  حوزعة  للحصة  درهم 

البالي :

 1000 ازراحن  عادل  السيد 

حصة.

املسي2: عادل ازراحن.

باملحكسة  القانوني  اإليداع 

البجارية بالرباط.

 145071 رقم  البجاري  السجل 

بباريخ 13 أغسطس 0)0).

121 P

DK WOOD

تأسيس ش.ذ.3.3  ذات الشريك 

الوحيد

بسقب�سى عقد عرفي حرر ببسارة في 

تم تمرير القوانين   ،(0(0 يونيو   (6

الشريك  ذات  لش.ذ.3.3  األساسية 

الوحيد حسيزاتها كالبالي :

التسسية : DK WOOD ش.ذ.3.3 

ذات الشريك الوحيد.

الهدف : للشركة األهداف البالية:

األشغال املخبلفة والبناء.

اإلنعاش العقاري.

تجارة الخشب.

وعسوحا جسيع العسليات البجارية، 

الصناعية، املالية، املنقولة والثاببة، 

املبعلقة بصفة حباشرة أوغي2 حباشرة 

بأحد األهداف املذكورة أعاله والتي 

حن شأنها تسهيل تنسية الشركة.

املقر : تسارة، رقم 5، شاعر حسن 

األاول، حي العبادي، الطابق االول.

درهم   100.000  : املال  رأس 

حصة حن فئة   1.000 حقسسة على 

حن  حسددة  للواحدة  درهم   100

طرف السيد ادريس الهاني.

تسي2 الشركة ملدة غي2   : التسيي2 

ادريس  السيد  طرف  حن  حمدودة 

الهاني.

فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنبهي في31 ديسس 2 .

يو3  حن  تتبدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل البجاري.

تقييد  تم   : البجاري  السجل   

السجل  حصلحة  لدى  الشركة 

تمت  اإلببدائية  باملحكسة  البجاري 

أغسطس   18 بباريخ   130453 عدد 

.(0(0
حن أجل اإلسبخالص والبيان

122 P
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GESYTRAV
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة  
بسقب�سى عقد عرفي حرر ببسارة 

في 3 يوليو 0)0)، تم تمرير القوانين 

حسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 

حمدودة حسيزاتها كالبالي :

التسسية : GESYTRAV ش.ذ.3.3.

الهدف : للشركة األهداف البالية:

-إدارة نقابة حالك املشت2كين.

- األشغال املخبلفة والبناء.

وعسوحا جسيع العسليات البجارية، 

الصناعية، املالية، املنقولة والثاببة، 

املبعلقة بصفة حباشرة أوغي2 حباشرة 

بأحد األهداف املذكورة أعاله والتي 

حن شأنها تسهيل تنسية الشركة.

املقر : تسارة، رقم 5، شارع حسن 

األول، حي العبادي، الطابق االول.

درهم   100.000  : املال  رأس 

حصة حن فئة   1.000 حقسسة على 

درهم للواحدة حسددة حوزعة   100

بين الشركاء :

 السيد حمسد ارعباب 900 حصة.

السيدة سعاد حلكي 100 حصة.

تسي2 الشركة ملدة غي2   : التسيي2 

حمسد  السيد  طرف  حن  حمدودة 

ارعباب.

السنة الحسابية : تتبدئ حن فاتح 

يناير وتنبهي في31 ديسس 2 .

يو3  حن  تتبدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة بالسجل البجاري.

الدخي2ة  خصم  بعد   : األرباح 

لقرار  تبعا  الباقي  يوزع  القانونية 

الشركاء ،أنصافا حسب حصص كل 

واحد حنهم.

تقييد  تم   : البجاري  السجل   

السجل  حصلحة  لدى  الشركة 

تمت  اإلببدائية  باملحكسة  البجاري 

أغسطس   10 بباريخ   130391 عدد 

.(0(0
حن أجل اإلسبخالص والبيان
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CONCEPT GS

SARL AU

شركة كونسيتت ج.س

شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ش.و

رأسسالها :100.000.00 درهم

املقراإلجبساعي : تجزئة الصياد ) 

رقم 47) القنيطرة

طبقا لعقد خاص بباريخ 13 يوليو 

0)0) تم تأسيس شركة ش.3.3.ش.و 

ذات الصفات البالية :

اسم  تمسل  الشركة   : التسسية 

 CONCEPT ج.س  كونسيتت  شركة 

. GS SARL AU

الشركة تهبم ب :

أشغال حخبلفة أو البناء.

واملعادن االملنيو3   نجارة 

 أو البالستيك.

املقر اإلجبساعي : تجزئة الصياد ) 

رقم 47) القنيطرة.

في  حدد  لقد   : الرأسسال 

على  حقسم  درهم   100.000.00

كل  ثسن  إجبساعية  حصة   1000

واحدة 100.00 درهم.

للسيد  حمول  التسيي2   : التسيي2 

اكرانة سسي2.

حن الربح الصافي تخصم   : الربح 

%5 لإلحبياطات  القانونية.

تم  لقد   : القانوني  اإليداع 

بالقنيطرة  اإلببدائية  باملحكسة 

تمت رقم   (000 أغسطس   1( يو3 

.2071/2020

رقم السجل البجاري : 55573.

حن أجل النسخ والبيان
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أجار أنفيست ش.3

AJARINVEST S.A

رأسسالها : 7.000.000.00 درهم

 ،CDG املقر الرئي�سي : الرباط حسان عسارة

ساحة حوالي الحسن

RC N°1(0117

IF : N°20677552

ICE : N°00010678000006

شركة أحان بالسمون إيمو

SPI RFA

 رخصة الهيئة املغربية لسوق 

الرساحيل 

(0(0/AG/SPI/001 رقم

تأسيس
بباريخ  توثيقي  عقد  بسقب�سى   -I

القانون  إنجاز  تم   ،(0(0 يونيو   30

برأسسال  حجهولة  لشركة  األسا�سي 

حبمول، ذات الخصائص البالية :

إيسو  بالسسون  أحان   : التسسية 

.AMANE PLACEMENT IMMO

هو  الشركة  هدف   : الهدف 

التي  العقارية  األصول  في  اإلستثسار 

تسبأجرها أو التي بنتها حصريا بهدف 

بشكل  بها  تمبفظ  والتي  تأجي2ها، 

بسا في ذلك في  حباشر أو غي2 حباشر، 

جسيع العسليات  حالة طور اإلنجاز، 

الضرورية لإلسبعسال أو إعادة بيعها، 

والقيا3 بأي عسل حن أي نوع في هذه 

األصول العقارية، وال سيسا العسليات 

وإعادة  وتجديدها  بتنائها  املبعلقة 

خيار  حع  تأجي2ها،  بقصد  تأهيلها 

إلى املديونية تمت الشروط  اللجوء 

املعسول  النظا3  في  عليها  املنصوص 

آليات  وتسيي2  التسيي2،  ونظا3  به 

البسويل.

حركز  بالرباط   : اإلجبساعي  املقر 

زاوية ححج فال ولد  األعسال أكدال، 

عسارة   ،B/32 عسي2ن زنقة واد بهت، 

والثالث،  الثاني  الطابق  أبرون، 

اكدال الرباط املغرب.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

30 يونيو 0)0).

 : األولي  اإلجبساعي  الرأسسال 

درهم   441.150.000.00 في  حمدد 

4.411.500 سهم حن فئة  حقسم إلى 

100.00 درهم للسهم.

اإلدارة  حجلس  عين   : التسيي2 

شركة AJARINVEST، شركة حسي2ة، 

أحان  لشركة  عاحا  حديرا  بصفتها 

بالسسون إيسو.

II-تم اإليداع القانوني لدى كبابة 

الضبط باملحكسة البجارية بالرباط، 

عدد  تمت   (0(0 يونيو   30 بباريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   106053

حن   145031 عدد  تمت  البجاري 

السجل البمليلي .
حن أجل الخالصة والبيان
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اس دوبل في حيديا

ش.3.3.ش.و

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

حؤرخ  عرفي  عقد  I-بسقب�سى 

بالدارالبيضاء يو3 0) نوفس 2 0)0)، 

البأسي�سي  القانون  صياغة  تست 

لشركة حمدودة املسؤولية املحدودة 

الخصائص  لها  وحيد،  شريك  ذات 

البالية :

حيديا  في  دوبل  اس   : التسسية 

ش.3.3.ش.و.

باملغرب  الشركة  تقو3   : الهدف 

كسا بالخارج، باألنشطة البالية :

الصحافة اإللكت2ونية اإلعال3.

اإلنباج السسعي البصري.

وكالة خاصة للدعاية واإلعالنات.

ابن  زنقة   ،4  : املقراإلجبساعي 

سفيان، زاوية شارع ابراهيم الورداني 

املعاريف   ،1 الرقم   ،1 الطابق 

الدارالبيضاء.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
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الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

حوزع  درهم   100.000 في  حبلغ  في 

 100 فئة  حن  حصة   1.000 على 

درهم للحصة الواحدة، حكبتبة كلها 

نقدا وحمررة باسم الشريك الوحيد 

السيد ادريس سحبان.

الشركة  تسيي2  عهد   : اإلدارة 

حواليد  حن  ادريس سحبان،  للسيد 

الحاحل  بفاس،   197( حاي   (7

زنقة   ،4 القاطن  للجنسية املغربية، 

حي كويالن، حي النخيل الدارالبيضاء 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

.C484731 رقم

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 31 ديسس 2.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم   II

الشركة بالسجل البجاري للسمكسة 

البجارية بالداالبيضاء يو3 5 ديسس 2 

)01)، تمت رقم 71049).
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S W MEDIA
ش.3.3. ش.و

تمويل املقر االجبساعي للشركة
حؤرخ  عادي  غي2  قرار  بسوجب 

 (015 يناير   ( بباريخ  بالدار البيضاء 

ادريس  السيد  الوحيد  للشريك 

 197( حاي   (7 حواليد  حن  شحبان 

بفاس حغربي الجنسية حقيم بالدار 

البيضاء طريق 4 زنقة حي كويالن حي 

البعريف  لبطاقة  والحاحل  النخيل 

الشريك   C484713 رقم  الوطنية 

 S W MEDIA الشركة  في  الوحيد 

ذات  املسؤولية  حمدودة  شركة 

شريك وحيد بسوجب القانون املغربي 

حسجلة  درهم   100.000 رأسسالها 

بالسجل البجاري للسمكسة البجارية 

 (71049 رقم  تمت  البيضاء  بالدار 

 4  - البيضاء  بالدار  حقرها  الكائن 

زنقة ابن الصوفي زاوية شارع ابراهيم 

الروداني الطابق 1 الرقم 1 املعاريف 

لبمديد حا يلي :

حن  للشركة  الرئي�سي  املقر  نقل 

 4  - البيضاء  للدار  القديم  العنوان 

زنقة ابن الصوفي زاوية شارع ابراهيم 

الروداني الطابق 1 الرقم 1 املعاريف 

 إلى العنوان الجديد : الدار البيضاء -

شارع  زاوية  الصوفي  ابن  زنقة   4

ابراهيم الروداني الطابق ) الرقم 1) 

املعاريف.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

للدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

البيضاء يو3 3) ديسس 2 016) تمت 

رقم 1699)6.
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S W MEDIA
ICE : 000189069000053

زيادة رأسسال الشركة
حؤرخ  عادي  غي2  قرار  بسوجب 

 (018 يناير   ( بباريخ  بالدار البيضاء 

ادريس  السيد  الوحيد  الشريك 

 197( حاي   (7 حواليد  حن  شحبان 

بفاس حغربي الجنسية حقيم بالدار 

البيضاء طريق 4 زنقة حي كويالن حي 

البعريف  لبطاقة  والحاحل  النخيل 

الشريك   C484713 رقم  الوطنية 

 S W MEDIA الشركة  في  الوحيد 

ذات  املسؤولية  حمدودة  شركة 

شريك وحيد بسوجب القانون املغربي 

حسجلة  درهم   100.000 رأسسالها 

بالسجل البجاري للسمكسة البجارية 

 (71049 رقم  تمت  البيضاء  بالدار 

 4  - البيضاء  بالدار  حقرها  الكائن 

زنقة ابن الصوفي زاوية شارع ابراهيم 

الروداني الطابق ) الرقم 3 املعاريف 

لبمديد حا يلي :

املحدد  الشركة  رأسسال  زيادة 

درهم حقسسة إلى   100.000 حاليا بـ 

1000 حصة اجبساعية حن فئة 100 

درهم للحصة الواحدة بسبلغ قيسبه 

إنشاء  طريق  عن  درهم   900.000

حصة اجبساعية جديدة حن   9000

درهم للحصة الواحدة تم   100 فئة 

بالكاحل  ودفعها  نقدا  كليا  اكببابها 
عن طريق تمويل الحصص حن ديون 
حعينة وسائلة وحسبمقة الدفع على 
الوحيد  املساهم  قبل  حن  الشركة 

السيد إدريس شحبان.
حن  الشركة  رأسسال  لزيادة 
 1.000.000 إلى  درهم   100.000

درهم.
كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
للدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 
تمت   (0(0 يونيو   10 يو3  البيضاء 

رقم 735506.
128 P

CITY BUS TRANSPORT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL DE 210.000.000

DH
 SIEGE SOCIAL : BUSINESS
 CENTER YASMINA ANGLE

 BOULEVARD CHEFCHAOUNI
 ET ROUTE DE RABAT

 APPART N° 13 - 2EME ETAGE
CASABLANCA
RC : 309159

رفع وخفض رأسسال الشركة
 CITY BUS شركة  شركاء  اتخذ 
العا3  الجسع  خالل   TRANSPORT
 (019 3) ديسس 2  االسبثنائي بباريخ 

القرارات البالية :
رفع رأسسال الشركة بسا حقداره 
حن  لرفعه  درهم   36.000.000
 10.000.000) درهم إلى 46.000.000)
تم خلق  العسلية  لهذه  ووفقا  درهم 
100 درهم  360.000 حصة حن فئة 
بكاحلها  حمررة  الواحدة  للحصة 
عن طريق حقاصة حع ديون الشركة 
لصالح  واملسبمقة  املقدار  املحددة 

الشريك السيد علي املطيع.
عن  الشركة  رأسسال  تخفيض 
املت2اكسة  الخسائر  احبصاص  طريق 
درهم وذلك   36.000.000 بسا قدره 
إلى  حصة إلرجاعه   360.000 بإلغاء 

10.000.000) درهم.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

رقم  تمت  البيضاء  للدار  البجارية 

738850 بباريخ 9 يوليو 0)0).
حقبطف حن أجل االشهار
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SL CONSEIL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 625 BD

 MOHAMED V BUREAU N° 3

CASABLANCA

RC : 434509 CASABLANCA

تفويت حصص اجبساعية
توسيع النشاط االجبساعي
تمويل املقر االجبساعي 

اسبقالة/تعيين حسي2 جديد
إعادة صياغة وتميين النظا3 

األسا�سي
 SL CONSEIL اتخذ شركاء شركة

خالل الجسع العا3 االسبثنائي بباريخ 

)) يونيو 0)0) القرارات البالية :

 SAMIR ABAGH السيد  تفويت 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاحل 

اجبساعية  حصة   (50  BJ3318(9

 LAILA RIZKI السيدة  لصالح 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاحلة 

.N335139

االجبساعي  النشاط  توسيع 

في  الخ 2ة  عسليات  إلى  للشركة 

الحسابات،  تدقيق  الحسابات، 

حراجع  االئبسانيات،  خدحات 

الحسابات والبنظيسات.

الحالي  االجبساعي  املقر  تمويل 

حمسد  شارع   6(5 حن  للشركة 

الخاحس حكبب رقم 3 الدار البيضاء 

عسارة   16 شقة  االدروة  جنان  إلى 

135 الطابق 3 الدروة برشيد.
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 SAMIR ABAGH اسبقالة السيد

وتعيين  للشركة  كسسي2  حهاحه  حن 

الحاحلة   LAILA RIZKI السيدة 

 N335139 رقم  الوطنية  للبطاقة 

كسسي2ة جديدة ملدة غي2 حمدودة.

النظا3  وتميين  صياغة  إعادة 

األسا�سي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

رقم  تمت  البيضاء  للدار  البجارية 

)74034 بباريخ 0) يوليو 0)0).
حقبطف حن أجل االشهار
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 KEY MIND SET
SARL

 67 حي  العيون الطابق الثالث
رقم 5 املحسدية

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية

بسقب�سى عقد عرفي حرر باملحسدية 

إنشاء  تم   (0(0 ف 2اير   (6 تاريخ  في 

حمدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية  خصائصها  كالبالي :

.KEY MIND SET : التسسية

املوضوع :

إدارة املوارد التشرية والبدريب.

تطوير الذات.

البمضي2 العقلي.

علم النفس.

THETAHEALING (البأحل).

العالج الطبيعي الجزئي.

البدريب.

اكسال البعليم.

تدريب احت2افي.

 تنظيم الفعاليات املهنية والثقافية

والرياضية نيابة عن الغي2.

البوظيف واملكبب املؤقت.

املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 

للشركة في جسيع املعاحالت البجارية 

التي قد تبعلق بأحد األشياء املذكورة 

شركة  إنشاء  طريق  عن  أو  أعاله 

طريق  عن  أو  هيئة  أي  أو  جديدة 

املساهسة أو االكبباب أو شراء األسهم 

دحج  أو  االجبساعية  الحقوق  أو 

املشاريع املشت2كة او غي2ها.

وعسوحا جسيع املعاحالت البجارية 

واملنقولة  والصناعية  واملالية 

والعقارية والزراعية املبعلقة بشكل 

حباشر او غي2 حباشر كليا أو جزئيا بأحد 

بأي شيئ  أو  أعاله  املذكورة  األشياء 

ذي صلة أو شيئ حساثل حن املرجح أن 

االجبساعية  للعسليات  البنسية  يعزز 

للشركة لنفسها ولحساب اآلخرين.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

البأسيس.

في  حمدد   : الشركة  رأسسال 

10.000 درهم حقسم إلى 100 حصة 

حن فئة 100 درهم للحصة.

 60 العراقي  االيسان  نور  للسيدة 

حصة.

وللسيدة هند الضيع 40 حصة.

إلدارة الشركة تم تعيين السيدة 

وحيدة  حسي2ة  العراقي  االيسان  نور 

للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

 (0(0 أغسطس   6 يو3  باملحسدية 

تمت رقم 840.
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 HERALDIQUE CONSEIL
SARL AU

94) حي املسي2ة الطابق السفلي 

املحسدية

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية

لشريك وحيد

بسقب�سى عقد عرفي حرر باملحسدية 

إنشاء  تم   (0(0 يونيو   (3 تاريخ  في 

حمدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية  لشريك وحيد خصائصها  

كالبالي :

 HERALDIQUE  : التسسية 

.CONSEIL

املوضوع :

دعم - استشارات - تدريب.

تدقيق نظم اإلدارة.

الهند�سي  والبدريب  االستشارات 

وتكنولوجيا  واإلدارة  البنظيم  في 

 املعلوحات وأعسال السكرتارية والبجارة

إجراء  أو  يقد3 خدحات  نشاط  وأي 

دراسات في هذه املجاالت.

والوعي  البدريب  وتسهيل  تنظيم 

حقر  في  األخرى  والندوات  والت2ويج 

الشركة أو في العسل أو في أي حكان 

آخر.

حكبب الدراسة.

إنباج األعالنات واألعالن.

املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 

للشركة في جسيع املعاحالت البجارية 

التي قد تبعلق بأحد األشياء املذكورة 

شركة  إنشاء  طريق  عن  أو  أعاله 

طريق  عن  أو  هيئة  أي  أو  جديدة 

املساهسة أو االكبباب أو شراء األسهم 

اندحاج  أو  االجبساعية  الحقوق  أو 

الجسعيات في حشاركة أو اخرى.

العسليات  جسيع  عا3  وبشكل 

البجارية واملالية والصناعية واملنقولة 

التي  الزراعية  والعسليات  والعقارية 

تبعلق بشكل حباشر او غي2 حباشر كليا 

أو جزئيا بأحد األشياء املذكورة أعاله 

أو بأي شيئ ذي صلة أو شيئ حساثل 

حن املرجح أن يعزز البنسية للعسليات 

االجبساعية للشركة سواء لحسابها أو 

لحساب اآلخرين.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

البأسيس.

في  حمدد   : الشركة  رأسسال 

10.000 درهم حقسم إلى 100 حصة 

حن فئة 100 درهم للواحد.

للسيد ايسن عويدي 100 حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

ايسن عويدي حسي2 وحيد للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  املحكسة  لدى  الضبط 

باملحسدية يو3 3) يوليو 0)0) تمت 

رقم 763.

132 P

حكبب حي2وش للحسابات

إعالن عن تغيي2 في شركة
BAZAR DOUBAI

SARL

املؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

الجسع  قرر   2020/08/06 يو3 

 BAZAR لشركة  االسبثنائي  العا3 

ذات املسؤولية املحدودة   DOUBAI

والكائن  درهم   380.000 رأسسالها 

حقرها االجبساعي في رقم 57/59 شارع 

حمسد السادس حي ابن رشد كلسيم، 

حا يلي :

19000 حصة  املصادقة على بيع 

حن رأسسال الشركة حن طرف السيد 

املحجوب ازكي لفائدة انفلوس عبد 

العزيز 19.000 حصة.

تعيين السيد انفلوس عبد العزيز 

حسي2ا للشركة.

البجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

باملحكسة االببدائية كلسيم تمت رقم 

.(45

133 P

INEO UTS MAROC
س.ت. الدار البيضاء : 411.055

تغيي2 عنوان الفرع
قررت   (019 أكبوبر   (3 بباريخ 

الخاضعة  للشركة  العاحة  الجسعية 

 ،INEO UTS الفرن�سي  القانون 

الكائن  يورو،   60.000 رأسسالها 

حونت2ويل  بفرنسا  االجبساعي  حقرها 

كوفي2،  زنقة   ،38/42-93100

بوبيني  البجاري  بالسجل  واملقيدة 

تمت رقم 418595450.

تغيي2 عنوان فرعها بالدار البيضاء 

املسمى INEO UTS MAROC املقيد 

البيضاء  بالدار  البجاري  بالسجل 

الدار  حن   411.055 رقم  تمت 

زنقة   5 ن  إقاحةارشيتيل،  البيضاء 

3، حي كوتيي إلى ن3،  دوهسان طابق 

حي  الطابق4،  املزياني،  القادر  زنقة 

كوتتي - 0100) الدار البيضاء.
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تم إنجاز اإليداع القانوني بكبابة 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط  

 ،(0(0 أغسطس   18 في  البيضاء، 

تمت رقم 743451.
اإلدارة

134 P

HEXCEL COMPOSTES
س.ت. الدار البيضاء رقم 341.061

تجديد حها3 املسي2 
الشريك  قرارات  بسوجب حمضر 

 ،(0(0 يونيو   (9 بباريخ  الوحيد 

 ،HEXCEL COMPOSITES لشركة 

ذات  املسؤولية  حمدودة  شركة 

حقرها  الكائن  وحيد،  شريك 

االجبساعي بالدار البيضاء، النواصر، 

املنطقة الحرة حيد بارك بالنواصر، 

حن البجزئة )8 إلى 85، وحن البجزئة 

93، تقرر تجديد حها3 املسي2  90 إلى 

تنبهي  السيد تيي2ي حي2لو ملدة سنة، 

الذي  الوحيد  الشريك  قرار  بباريخ 

الحالية،  السنة  في حسابات  سيتث 

والذي سيبم اتخاذه السنة املوالية.

القانوني   اإليداع  انجاز  تم 

البيضاء،  بالدار  البجارية  باملحكسة 

تمت  (0(0 أغسطس   13  في 

الرقم 743061.
املسي2

135 P

CATERPILLAR MAROC
 R.C CASA N°(39.(37

تعديالت في التسيي2
قرارات  حمضر  بسوجب 

بشركة  يناير   (0 بباريخ  الشركاء 

ش.3.3   CATERPILLAR MAROC

وحقرها  درهم،   41.000 رأسسالها 

طريق  البيضاء،  بالدار  االجبساعي 

 DESSERTE) للسصانع  ديسي2ت 

السيار  الطريق   ،(DES USINES

 ،(11.6 (كلم  الرباط   - الدار البيضاء 

الطابق العاشر، تقرر حا يلي :

تسجيل اسبقالة السيد «بيي2 االن 
حولي2 كسسي2.

للشركة،  ثان  كسسي2  تعيين 
برندلر  غطاس  «ساندرا  السيدة 
حقيسة  الجنسية،  سويسرية 
حسار   3(  ،1((( فيسنز  بسويسرا، 

الياقوت.
وبالبالي يصبح املسي2ان الحاليان 
كريسبوف  السيدان  هسا  للشركة 
ولكل  برندلر  غطاس  وساندرا  بيلي 
باسم  البصرف  صالحيات  حنهسا 

الشركة بشكل حنفرد.
تم اإليداع القانوني بكبادبة ضبط  
البيضاء بالدار  البجارية   املحكسة 
تمت  (0(0 أغسطس   13  بباريخ 

رقم 743060.
التسيي2

136 P

ISSARASSUR
 société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 dhs
 siège social : sis à 366, BD

mohamed V casablanca
RC : 239869

تفويت حصص اجبساعية
بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
املؤرخ في 3 يوليو 0)0)، قرر الشركاء 

.ISSARASSUR SARL في شركة
 املصادقة على حا يلي: 

تفويض ببفويت حصص الشركة 
باعت   : جديد  شريك  على  واملوافقة 
 300 اسارة  بوشرى  السيدة 
شركة  حال  رأس   في  تسلكها  حصة 

ISSARASSUR SARL  للسيدة ازهرو 
البعريف  لبطاقة  الحاحلة  اسارة 

.C655044 الوطنية رقم
حصص  ببفويت  تفويض 
قاحت   : واملوافقة على شريك جديد 
ببمويل    SECURITAS SARL شركة 
حال  رأس   في  تسبلكها  حصة    (00

إلى    ISSARASSUR SARL شركة 
الحاحلة  اسارة،  بوشرى  السيدة 
رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

.C7(4695

تبعا  األسا�سي  القانون  تميين 

للبعديالت السابقة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكسة 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

)))743  بباريخ 17 أغسطس 0)0).
حقبطـــف حـــن أجـــل االشهار

137 P

STE BOGOTA
SARL

تكوين شركة حمدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

بالرباط  حؤرخ  حمضر  تفويض 

وضع  تم   (0(0 يوليو   15 بباريخ 

القوانين األساسية لشركة حمدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املسيزات البالية :

الهدف :

حكبب الدراسات

األشغال املبنوعة وأشغال البناء

املقر: عسارة رقم 30، شقة رقم 8 

شارع حوالي أحسد الوكيلي، حسان.

بها  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 000 100 درهم.

غي2  ملدة  الشركة  تدار   : التسيي2 

: السيد جواد بو  حمدودة حن طرف 

علي

بكبابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بالرباط   البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 6 أغسطس 0)0) رقم السجل 

البجاري 144967.
D :105988
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STE HOLYBELLY
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

تاسيس شركة
ببسارة  حؤرخ  حمضر  بسقب�سى 

وضع   تم   (0(0 يوليو   16 بباريخ 

حمدودة  لشركة  االساسية  القانون 

املسؤولية ذات املسيزات   البالية :

.STE HOLYBELL : التسسية

وحنضم  حخ زة  حقهى،   : الهدف 

حفالت.

 10(8 رقم  تجاري  حمل   : املقر 

تجزئة الوفاق تسارة.

الراسسال : حدد راسسال بسا قدره  

100.000 درهم.

تدار الشركة حن طرف   : التسيي2 

وحسن  البميت  الحسين  السيدان 

أجسال ملدة غي2 حمدودة.

بكبابة  القانوني  االيداع  تم 

ببسارة  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت   ،(0(0 أغسطس   13 بباريخ 
 ،1304(1 البجاري  السجل  رقم 

تمت رقم 3750.

139 P

STE URBAN UNDERWEAR
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد

تاسيس شركة
 13 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم تاسيس شركة ذات   (0(0 يوليو 

تمسل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

الخصائص البالية :

 STE URBAN  : التسسية 

.UNDERWEAR

.SARL AU : الصفة القانونية

بيع   : االجبساعي  الهدف 

وتصدير  إيراد  الداخلية،  املالبس 

.E-COMMERCE
درهم   50.000: الشركة  راسسال 

حقسسة الى 500 حصة  حن فئة 100 

بين  حوزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل البالي :

 FARAD ACHRAF ... السيد 

1000 حصة.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

الباسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

االولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
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شارع عقبة   46  : املقر االجبساعي 

شقة رقم ) اكدال الرباط.

.FARAD ACHRAF املسي2 : السيد
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

بالرباط  البجارية  املحكسة  لدى 

.3003

السجل البجاري رقم : 145105.

140 P

عقد تسيي2 حر
الدار  في  عرفي  عقد  بسوجب 

 (0(0 يوليو   (( بباريخ  البيضاء 

0)0)، تمت  يوليو   (8 سجل بباريخ 

 RE(0413 OR 17681 العالحات 

QCE DV 2020311301234 قاحت 

بطاقة  حاحلة  زهرة  فنيدي  السيدة 

 B1010(4 رقم  الوطنية  البعريف 

لفائدة  حر  تسيي2  عقد  باحضاء 

لبطاقة  حاحل  نتيل  ندلوس  السيد 

 BE654907 رقم  الوطنية  البعريف 

املسلوك  البجاري  بالسجل  واملبعلق 

تدزئة  لها واملسبغل في الدارالبيضاء 

 1 رقم  حبجر   98 عسارة  سفيان 

واملقيد في السجل البجاري للسمكسة 

رقم  تمت  بالدارالبيضاء  البجارية 

سنوات  ثالت  ملدة  وذلك   441748

قابلة للبجديد الضسني.

141 P

H.L INNOVATION
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
راسسالها : 100.000 درهم 

حقرها االجبساعي : رقم 9، الطابق 

ثاني، ان حاري، شارع القاهرة تسارة

تاسيس شركة
بباريخ  العرفي  العقد   بسقب�سى 

قوانين  وضع  تم   (0(0 يوليو   (7

الشركة ذات املسيزات البالية :

 STE H.L  : التسسية 

.INNOVATION SARL

ذات  شركة   : القانونية  الشكل 

حسؤولية حمدودة.

الغرض االجبساعي بإيجاز : أشغال 

البناء وأشغال املخبلفة.

املدة : حددت في  99 سنة.

املقر االجبساعي : رقم 9، الطابق 

الثاني، ان حاري، شارع القاهرة 

تسارة.

 100.000 حدد في حبلغ  راسسال: 

حصة     1000 الى  حقسسة  درهم 

درهم للحصة   100 قيسة كل واحدة 

الواحدة حقسسة على الشريكان  :

  500 احراك�سي  حسزة  السيد 

حصة.

 500 احراك�سي  الحسين  السيد 

حصة.

كبابة   لدى  القانوني  االيداع 

ببسارة  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 10 أغسطس 0)0) تمت رقم 

.130383
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STE BRICO INVEST
.S.A

شركة حساهسة

راسسالها : 000.)85.14 درهم

حقرها االجبساعي : 109 طريق 

بوسكورة، 0190) الدارالبيضاء

السجل البجاري تمت رقم : 

9997)1 بالدارالبيضاء

البعريف الضريبي : 961)0))

االدارة  حجلس  حمضر  بسقب�سى 

 ،(0(0 حارس   (7 بباريخ  للشركة، 

تقرر حا يلي :

تجديد وكالة املدير العا3 املنبدب 

 (0(0 التي انتهت بباريخ فاتح حارس 

ملدة سنة الى غاية فاتح حارس 1)0) 

للسيد جواد بنيس.

لدى  القانوني  االيداع  تم 

البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 

أغسطس   17 بباريخ  بالدارالبيضاء 

0)0)، تمت رقم )4)743.
للسقبطف والبيان

االدارة

143 P

 STE STRONG FONDATIONS
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة
ذات الشريك وحيد

رأسسالها : 100.000 درهم
حقرها االجبساعي : اقاحة 30 شقة 
رقم 8 شارع حوالي أحسد لوكيلي 

حسان الرباط
تاسيس شركة

بباريخ  العرفي  العقد  بسقب�سى 
تم وضع قوانين   (0(0 أغسطس   7

الشركة ذات املسيزات البالية :
 STRONG  : التسسية 

.FONDATIONS SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
الغرض االجبساعي بايجاز : أشغال 

البناء وأشغال حخبلفة.
املدة : حددت في 99 سنة.

شقة   30 اقاحة   : املقر االجبساعي 
الوكيلي  أحسد  حوالي  شارع   8 رقم 

حسان الرباط.
الراسسال : حدد في حبلغ 100.000 
درهم حقسسة الى 1000 حصة قيسة 
كل واحدة 100 درهم يسبلكها السيد 

املفيشخ فؤاد 1000 حصة.
تسي2 الشركة حن طرف   : االدارة 

السيد املفيشخ فؤاد.
كبابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
تمت   ،(0(0 أغسطس   18 بباريخ 

رقم 145115.
144 P

 STE AUDIT DE SECURITE &
 CONSEIL

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك وحيد

  (7 حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
ابريل 0)0) ، بالدار البيضاء تم انجاز 
القانون االسا�سي القانون البأسي�سي 
حمدودة  حسؤولية  ذات  لشركة 
الخصائص  وذات  وحيد  وشريك 

البالية :

 AUDIT DE SECURITE : التسسية
شركة ذات حسؤولية   & CONSEIL

حمدودة و شريك وحيد.
إلى  الشركة  تهدف   : الهدف 

هندسة السالحة حن الحريق.
املقر اإلجبساعي : اقاحة االسبقرار 
سيزار  جيل  وزنقة  النصر  زنقة   (0
الطابق 4 شقة 6) الصخور السوداء 

الدار البيضاء. 
  99 في  حمدودة   : الشركة  حدة 

سنة.
 100.000 في  حمدد   : الرأسسال 
 1000 إلى  حقسسة  درهم  ألف  حئة 
حصة حن فئة 100 درهم كلها بموزة 

سناء حشهود.
تم تعيين السيدة سناء   : التسيي2 

حشهود حسي2ة ملدة غي2 حمدودة.
فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 
كل  دجن 2 حن   31 يو3  وتنبهي  يناير 

سنة.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  للدار  لإلستثسار  الجهوي 
السجل البجاري 465967  حؤرخ 16 

يوليو 0)0).
145 P

 STE CONFIDENCE
 MANAGEMENT AND

 CONSULTING
S.A.R.L AU 

تأسيس شركة
في  حؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إيداع  تم   ،(0(0 حارس   (
املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة ذات املسيزات البالية:
 CONFIDENCE  : التسسية 
 MANAGEMENT AND

.CONSULTING  S.A.R.L AU
الهدف : تقديم املشورة واملساعدة 
للشركات املغربية واألجنتية في اإلدارة 
واالتصال  والتسويق  املالية  واإلدارة 
املباشر  والتسويق  ؛  الواسع  باملعنى 
وتنظيم  والبواصل  واالست2اتيجية 
والندوات البدريتية   الندوات 

 و الدراسات.
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جسيع  في  والنشر  البموث  إجراء 

وتقديم  باإلدارة  املبعلقة  املجاالت 

املساعدة واملشورة ملديري الشركات 

العاحة أو الخاصة ؛

أو تأجي2 أو تشغيل أو نقل  اقبناء 

جسيع العسليات والعالحات البجارية 

البجارية  والعالحات  والشهادات 

بهذه  املبعلقة  االخت2اع  وبراءات 

األنشطة.
املقر االجبساعي :)1 زنقة الص 2ي 
الدار   6 رقم   1 الطابق  بوجسعة 

البيضاء.

حن تاريخ  99 سنة اببداء   : املدة  

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

 10.000.00 في  حمدد   االجبساعي 

حصة   100 إلى  حقسم  .درهم 

درهم   100 فئة  حن  اجبساعية 

بالكاحل  و حمررة  حكبتبة  للواحدة، 

السيدعديل   : لفائدة  وحوزعة 

اجبساعية.  حصة   100 حياة 

السنة  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 2.

السيدعديل  تعيين  تم   : التسيي2 

حياة حسي2ا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

يوليو   (9 بباريخ  البيضاء،  بالدار 

0)0)، تمت رقم 5)7415 .
حلخص قصد النشر

146 P

MOD IMMO
 S.A.R.L AU 

تأسيس شركة
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إيداع  تم   (0(0 يوليو   (8

البأسىيسيى لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات املسيزات البالية : 

  MOD IMMO  : التسسية 

S.A.R.L AU

عسل  في  املساعدة   : الهدف 

اإلتقان.

زنقة احسد   13  : املقر االجبساعي 
املجاطي إقاحة النخيل الطابق 1 رقم 

8 الدار البيضاء.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

درهم   100.000 االجبساعي حمدد في 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

درهم للواحدة حكبتبة   100 حن فئة 

لفائدة  وحوزعة  بالكاحل  وحمررة 

السيدة أحبارش نجالء.

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 ديسس 2.

السيدة  تعيين  تم   : التسيي2 

أحبارش نجالء حسي2ة للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

 17169 تمت رقم   (0(0 أغسطس 

بالسجل البجاري 469179.
حلخص قصد النشر

147 P

 STE VENUS ARCHITECTURE

S.A.R.L AU
تأسيس شركة

حؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إيداع  تم  في21/07/2020، 

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة ذات املسيزات البالية:

 VENUS  : التسسية 

.« ARCHITECTURE « S.A.R.L AU

الهدف : حكبب حعساري.
احسد  زنقة   13: االجبساعي  املقر 
املجاطي إقاحة النخيل الطابق 1 رقم 

8 الدار البيضاء.

حن تاريخ  99 سنة اببداء   : املدة  

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

100.000درهم  في  االجبساعي حمدد  

اجبساعية  حصة  إلى1000  حقسم 

حن فئة 100 درهم للواحدة، حكبتبة 

 : و حمررة بالكاحل و حوزعة لفائدة 

السيدة ص 2ين شكري. 

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 2.

التسيي2 : تم تعيين السيد ص 2ين 

شكري حسي2ة للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

البجارية بالدار البيضاء، بباريخ   10 

تمت رقم)1659   ،(0(0 أغسطس 
بالسجل البجاري7)4685.
حلخص قصد النشر

148 P

ECO GRAV
 S.A.R.L AU 

رأسسال الشركة : 10.000 درهم

تأسيس شركة
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إيداع  تم   (0(0 يوليو   16

البأسىيسيى لشركة ذات املسؤولية 

وذات  واحد  بشريك  املحدودة 

املسيزات البالية : 

 ECO GRAV  S.A.R.L  : التسسية 

AU

الهدف : 

البناء والهندسة املدنية.

العاحة  البجديد  أعسال  جسيع 

للسباني السكنية وغي2 السكنية.

اسبغالل املناجم واملحاجر.

واألعسال  البناء  أعسال  جسيع 

الداخلية  والتشطيبات  الرئيسية 

والخارجية.

جسيع األنشطة الزراعية.

أعسال حبنوعة وخدحات أخرى.

زنقة   10  : االجبساعي  املقر 

LIBERTE الطابق الثالث رقم 5 الدار 

البيضاء.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

االجبساعي حمدد في 10.000 درهم.

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 ديسس 2.

السيد  تعيين  تم   : التسيي2 

اسساعيل بزهار.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستثسار  الجهوي 

رقم  تمت   (0(0 يوليو   (( بباريخ 

.(061
حلخص قصد النشر

149 P

   STE ASSISTANCE ESSAHILI
SARL AU

تأسيس شركة
حؤرخ  أسا�سي  قانون  بسقب�سى  

قد  بشفشاون.   ،(0(0 يوليو   (0 في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تمسل 

الخصائص البالية :

 STE « ASSISTANCE  : التسسية 

.ESSAHILI » SARL AU

ذات  :شركة  القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد .

سحب   : االجبساعي   الهدف 

السيارات.

درهم    10.000   : املال  رأس 

حقسسة إلى 100  حصة حن فئة  100 

درهم للحصة.

بوغيت  السيد  الوحيد:  الشريك 

لبطاقة  الحاحل  الفضيل  عبد 

البعريف الوطنية رقم ل.س 108351 

يسبلك 100  حصة اجبساعية.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دجن 2 حن كل سنة حاعدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ  التسجيل.

بني  زحانة  دوار   : االجبساعي  املقر 

سسيح بني رزين شفشاون.

الشريك  لفائدة  كلها  األرباح: 

املدخرات  نقص  بعد  الوحيد, 

القانونية 5%.

التسيي2 : تم تعيين السيد بوغيت 

عبد الفضيل حسي2ا للشركة  ملدة غي2 

حمدودة.
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بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بشفشاون بباريخ 7 أغسطس 0)0)،  

تمت رقم 72/2020.
حقبطف للنشر واإلشهار

150 P

 STE BEN ABDUL RENT CAR
SARL

  تأسيس شركة 
بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

بسدينة  وحسجل   ،(0(0 يوليو   15

ذات  شركة  تأسيس  تم  شفشاون, 

خصائصها  حمدودة  حسؤولية 

كالبالي: 

 BEN ABDUL RENT    :التسسية  

.CAR  SARL

رأسسالها قدره :        0.000) درهم 

ابي  شارع   : االجبساعي  حقرها 

الحسن املنظري شفشاون. 

حن  سنة   99  : الشركة  حدة 

البأسيس النهائي. 
بدون  السيارات  تأجي2  املوضوع: 

سائق.

الرأسسال االجبساعي و الشركاء   : 

حقسسة إلى  درهم,   (0.000 حدد في 

على  حوزعة  اجبساعية  حصة   (00

الشكل البالي :

السيد بنشريف عبد الحسيد      

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

8)166). حغربي, الساكن  رقم ل س 
بشارع ستبة الحي االداري  شفشاون 

تسبلك 100 حصة اجبساعية.

الحاحلة  فاطسة  الريفي  السيدة 

ل  رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

الساكنة   , حغربية   .159833 س 

شكيب ارسالن رقم )5 حي الخرازين 

حصة    100 تسبلك  شفشاون 

اجبساعية.

السيد  تعيين   تم   : التسيي2 

لبطاقة  الحاحل  يونس  بنشريف 

البعريف الوطنية رقم ل س 96851) 

حسي2ا للشركة   ملدة غي2 حمدودة 

بعد  كلها لفائدة الشركاء,  األرباح: 
نقص املدخرات القانونية5 %.   

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 
31 ديسس 2 حن  فاتح يناير و تنبهي في 
كل سنة حا عدا السنة األولى تتبدئ 

حن تاريخ البأسيس.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
بشفشاون بباريخ 7 أغسطس 0)0)،  

تمت رقم 71/2020.
151 P

STE ALILOX AUTO ECOLE
S.A.R.L 

تأسيس شركة 
حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
وحسجل   ،(0(0 أغسطس   5 بباريخ 
تم تأسيس شركة  بسدينة شفشاون, 
حمدودة خصائصها  حسؤولية  ذات 

كالبالي:   
 ALILOX AUTO   : التسسية.  

. ECOLE SARL
رأسسالها قدره :   100.000 درهم. 
حقرها االجبساعي  : الظهار بن عياد 

شفشاون
حن  سنة   99  : الشركة  حدة 

البأسيس النهائي 
لبعليم  حؤسسة   : املوضوع 

السياقة. 
الرأسسال االجبساعي و الشركاء   : 
100.000 درهم, حقسسة إلى  حدد في 
حصة اجبساعية حوزعة على   1000

الشكل البالي :
علي   حمسد  بنعجيبة  السيد 
الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 
, الساكن  رقم ل.س87386). حغربي 
الشرفاء  حي  الخاحس  حمسد  شارع 
حصة    600 يسبلك  شفشاون  

اجبساعية.
الحاحل  ادريس  بنعجيبة  السيد 
رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 
الساكن   , حغربي  ل.س311581. 
الشرفاء  حي  الخاحس  حمسد  شارع 
حصة    400 يسبلك  شفشاون  

اجبساعية.

السيد  تعيين   تم   : التسيي2 

بنعجيبة حمسد علي  حسي2ا للشركة   

ملدة غي2 حمدودة. 

األرباح : كلها لفائدة الشركاء, بعد 

نقص املدخرات القانونية 5% .  

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

31 ديسس 2 حن  فاتح يناير و تنبهي في 

كل سنة حا عدا السنة األولى تتبدئ 

حن تاريخ البأسيس.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بشفشاون بباريخ 7 أغسطس 0)0)،  

تمت رقم 74/2020.

152 P

STE A.C.A DISTRIBUTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تاسيس شركة 
حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 

يوليو0)0)   (1 يو3   بالبيضاء 

وضع  تم  املدينة  بنفس  وحسجل 

ذات  لشركة  االساسية  القوانين 

املها3 املحدودة املسيزات البالية :   

التسسية : اخذت الشركة تسسية 

.A.C.A DISTRIBUTION   : لها

حمسد  شارع   97  : الرئي�سي  املقر 

الخاحس البيضاء.

املواد  اسبي2اد و تصدير  الغرض: 

الغذائية واملشروبات الكمولية وغي2 

الكمولية.

الراسسال  حدد   : الرأسسال 

االجبساعي في 10.000  درهم وحقسسة 

100  درهم  100 حصة حن  فئة   الى 

للحصة و حوزعة كالبالي : 

 ABM حصة      100  *  33
اري  السيد  حسثلها:    HOLDING

حوريس بوهدانة.
السيد:شارل  حصة      100*33

واعقنين.

34 * 100 حصة   السيدة نطالي 

اليكرية دنان.  

:   حددت حدة الشركة في  املدة  

99 اببداء حن تاريخ تسجيلها بالسجل 

البجاري.

التسيي2: السيد شارل واعقنين

السيد اري حوريس بوهدانة

السيد عسرا3 بنلولو

القانوني  االيداع  تم   : االيداع 

بالبيضاء  البجارية  املحكسة  لدى 

يو3  11 أغسطس 0)0)، وتمت رقم 

.74(65(

البجاري  بالسجل  والتسجيل 

لدى املحكسة البجارية بالبيضاء يو3 

رقم  وتمت    ،(0(0 أغسطس   11

.16797
للنشر و البيان

153 P

STE SARIB NEGOCE

 « S.A.R.L AU » 

تأسيس شركة
في  بسقب�سى عقد عرفـي حؤرخ   

تم إيداع القانون   ،(0(0 يوليو   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة ذات املسيزات البالية:

 SARIB NEGOCE «  : التسسية 

« S.A.R.L AU

أنواع  في جسيع  البجارة   : الهدف 

املنبجات.

زنقة احسد   13  : املقر االجبساعي 

املجاطي إقاحة النخيل الطابق 1 رقم 

8 الدار البيضاء.

تاريخ  حن  اببداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

االجبساعي حمدد  في 100.000 .درهم 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حن فئة 100.درهم للواحدة، حكبتبة 

 : و حمررة بالكاحل و حوزعة لفائدة 

السيد القاسمي سسي2.

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 2.

السيد  تعيين  تم   : التسيي2 

القاسمي سسي2 حسي2ا للشركة.
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تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

 7 بباريخ   البيضاء،  بالدار  البجارية 

تمت رقم15558   ،(0(0 أغسطس 

بالسجل البجاري رقم 468499.
حلخص قصد النشر

154 P

STE FB COMMODITIES
« S.A.R.L » 

تأسيس شركة
في  حؤرخ   عرفـي  عقد  بسقب�سى 
تم إيداع القانون   ،(0(0 يوليو   13

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة ذات املسيزات البالية:

 FB COMMODITIES  : التسسية 

.SARL

الهدف : اسبي2اد وتصدير وتسويق 

جسيع أنواع السلع.
13 زنقة احسد  املقر االجبساعي :   

1 الطابق  النخيل  اقاحة   املجاطي 
 رقم 8 الدار البيضاء. 

حن تاريخ  99 سنة اببداء   : املدة  

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

درهم   10.000 في  االجبساعي حمدد  

اجبساعية  حصة   100 إلى  حقسم 

100درهم للواحدة، حكبتبة  حن فئة 

وحمررة بالكاحل و حوزعة لفائدة :

 La société اجبساعية  حصة 

BACONTRACTING SARL AU50

 La société اجبساعية  حصة 

HOLDAFCO SARL AU50

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 2.

فهد  السيد  تعيين  تم   : التسيي2 

العبا�سي  بدر  والسيد  العبا�سي 

حسي2ان للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

 3 بباريخ   البيضاء،  بالدار  البجارية 

تمت رقم15818.   ،(0(0 أغسطس 

بالسجل البجاري رقم 467741.
حلخص قصد النشر

155 P

STE  MISSE CORPORATE
  تأسيس شركة

في  حؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 

تم إيداع القانون   ،(0(0 يوليو   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة ذات املسيزات البالية:

MISSE CORPORATE : التسسية

 الهدف : الت2ويض الطبي الجسال 

واللياقة البدنية. الغزل والنسيج ؛

إطعا3 سريع ؛ شراء وبيع وتسويق 

واسبي2اد  املنبجات  جسيع  وتوزيع 

وتصدير.

شارع   410: االجبساعي  املقر 

 1 الشقة  حساد  إقاحة  الزرقطوني 

الدار البيضاء. 

حن تاريخ  99 سنة اببداء   : املدة   

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

10.000.درهم،  في  االجبساعي حمدد  

وحوزعة  بالكاحل  وحمررة  حكبتبة 

لفائدة :السيد حروان حيس.

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 2.

: تم تعيين السيد حروان  التسيي2 

حيس حسي2ا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

يوليو   (7 بباريخ  البيضاء،  بالدار 

0)0)، تمت رقم09)741.
حلخص قصد النشر

156 P

 STE BEAUTYKEY 

COSMETIC PRODUCTS
تأسيس شركة

في  حؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 

تم إيداع القانون   ،(0(0 حارس   13

الشريك  ذات   لشركة  البأسي�سي 

الوحيد  و ذات املسيزات البالية:

 STE BEAUTYKEY  : التسسية 

.COSMETIC PRODUCTS

الغرض حن الشركة هو   : الهدف 

بشكل حباشر أو غي2 حباشر في كل حن 

عن  باألصالة  إحا   ، والخارج  املغرب 

نفسها أو نيابة عن آخرين ، عاحة أو 

خاصة :

البجسيل  حسبمضرات  بيع 

وحنبجات   ، بالبقسيط  أو  بالجسلة 

 ، النظافة  وحنبجات   ، التشرة 

وحياه   ، والعطور   ، وحنبجات الشعر 

وحزيالت   ، والكولونيا   ، املرحاض 

الشعر ، وحنبجات العناية ، واملاكياج 

بشكل عا3.

الراقية البقليدية   تصسيم األزياء 

الخياطة  وإكسسوارات  والحديثة 

واألقسشة واملنسوجات وحشبقاتها.

السلع  اليدوية.  الحرف  حنبجات 

الجاهزة،  واملالبس  الجلدية، 

واملالبس  والخردوات،  والحلويات، 

الداخلية، والبطريز واإلكسسوارات، 

واملجوهرات  الرياضية،  واملواد 

واملواد  الحرفية،  والديكورات 

الزخرفية، وحنبجات الزفاف أو أعياد 

امليالد.

املقر االجبساعي :إقاحة تاج نواصر 

عسارة 1ا الشقة 0) الدار البيضاء. 

حن تاريخ  99 سنة اببداء   : املدة   

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

االجبساعي حمدد  في  100.000.درهم 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حن فئة   100 درهم للواحدة، حكبتبة 

و حمررة بالكاحل .

 السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 2.

تم تعيين السيدة وداد   : التسيي2 

سي2ي الحاحلة للبطاقة الوطنية رقم 

البيضاء  بالدار  القاطنة   BJ41(543

 7 رقم   (7( دار ملان بلوك ل إقاحة 

عين السبع  حسي2ة للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

بالدار البيضاء، بباريخ 0)0).08.)1، 

تمت رقم749)74.
حلخص قصد النشر

157 P

STE THE PALETTE WOLD
SARL

تأسيس شركة
في  حؤرخ   عرفـي  عقد  بسقب�سى 
0)0)،  تم إيداع القانون  13 حارس 

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة و ذات املسيزات البالية:

 SOCIETE THE  : التسسية 

”PALETTE WOLD “SARL

وحبيعات  حشت2يات   : الهدف 

املنصات الجديدة واملسبعسلة:

 البجارة الوطنية والدولية.

أعسال الخردة املعدنية والخشب 

والرخا3  والزنك  والنماس  والحديد 

الصناديق  واألوراق،  والبالستيك 

الكرتونية واألطر الخشتية واملعدنية 

وجسيع األنواع املساثلة.

املرتبطة  املاركات  كافة  اسبغالل 

بغرض اجبساعي، أعسال النقل.

وإدارة  وتأجي2  وحيازة  إنشاء 

البجارية  األصول  لجسيع  والبأجي2 

وتأجي2 وتركيب جسيع املؤسسات ،

تشغيل أي حنشآت تبعلق بأي حن 

األنشطة املحددة ؛

اسبي2اد جسيع أنواع املنبجات حن 

املواد الخا3 أو املنبجات النهائية.

املقر االجبساعي : زنقة سسية إقاحة 

حي   (( رقم   5 الطابق   3 شهرزاد 

النخيل الدار البيضاء.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

االجبساعي حمدد  في  100.000  درهم 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حن فئة   100 درهم للواحدة، حكبتبة 

و حمررة بالكاحل. 
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 السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 2.

تم تعيين السيد حسن   : التسيي2 

حولخنيف  الحاحل للبطاقة الوطنية 

ابراهيم  والسيدة   A493436 رقم 

الوطنية  للبطاقة  الحاحل  صوفي  

للشركة  حسي2ان    JC15738( رقم 

بإحضائهم املشت2ك.

أدناه  املوقعون  يقد3  املساهسة: 

حبلغ  وهي   ، الشركة  لهذه  حساهسة 

نقدي أدناه ، وهي:

 500  .... السيد حسن حولخنيف  

سهم.

 500  .. صوفي  ابراهيم  السيد 

سهم.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

)1 أغسطس  بباريخ  بالدار البيضاء، 

0)0)، تمت رقم750)74.
حلخص قصد النشر

158 P

LEGAL CAR 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة  بشريك وحيد

legal car اسم الشركة

حوضوع الشركة تأجي2 السيارات 

بدون سائق

رأس حال الشركة 500000 درهم

حدو  والد  شارع  الشركة  حقر 

حكرر   3 رقم   103( كريسات  تجزئة 

كاليفورنيا الدار البيضاء 

البدبي2 السيد جدير علي

اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 

نسخة حن القانون البأسي�سي بكبابة 

الضبط باملحكسة البجارية بالبيضاء 

بباريخ 11 أغسطس 0)0) .

البجاري  بالسجل  التسجيل  تم 

بالدار البيضاء تمت رقم 468787.

159 P

LALOO
القانون  على  االحضاء  بعد 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة لها الخصوصيات البالية :

LALOO : اإلسم

سفيان  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 

قطعة 56 سيدي حعروف.  

وصنع  تجارة   : الشركة   غرض 

الحلويات

الرأسسال :  000 100 درهم. 

التسيي2: شفشاوني حسزة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أغسطس 0)0) تمت رقم 37)468.

160 P

CHOCOLOU
القانون  على  االحضاء  بعد 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة لها الخصوصيات البالية :

CHOCOLOU : اإلسم

سفيان  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 

قطعة 56 سيدي حعروف.  

غرض الشركة  : شوكوالتي.

الرأسسال :  000 100 درهم. 

التسيي2: شفشاوني حسزة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أغسطس 0)0) تمت رقم 33)468.

161 P

FRUIT LEGUME
القانون  على  االحضاء  بعد 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة لها الخصوصيات البالية :

FRUIT LEGUME : اإلسم

سفيان  تجزئة   : الرئي�سي  املقر 

قطعة 56 سيدي حعروف.  

الفواكه  تجارة   : غرض الشركة  

والخضر.

الرأسسال :  000 100 درهم. 

التسيي2: شفشاوني حسزة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أغسطس 0)0) تمت رقم 39)468.

162 P

PERLART NEGOCE   

S.A.R.L.AU 

تأسيس شركة
في  حؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   ،(0(0 يونيو   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد :

  PERLART NEGOCE  : التسسية 

.S.A.R.L.AU

أنواع  جسيع  تاجر   : الهدف 

املدارس  (حسبلزحات   : املسبلزحات 

تسويق  والكسبيوتر،  واملكاتب 

النظافة  البنظيف،  حنبجات 

املنبجات  تسويق  واملنظفات : 

التشري،  لالسبخدا3  الغذائية 

تسويق   واألدوات :  املعدات 

املالبس......)

 : البناء  و  حقاول أعسال حخبلفة 

املباني  تركيبات  إنشاءات،  (تطوير، 

نظافة،  أحن،  حراس  وصيانتها، 

الحدائق  وتنسيق  زراعية  أعسال 

للسساحات الخضراء، الخ).

األثاث واملعدات: تسويق وصيانة 

وإصالح جسيع أنواع األثاث واملعدات

املقر االجبساعي : الشقة 4) اقاحة 

دار الحنا املسي2ة 1 حراكش.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

االجبساعي حمدد  في 100.000 درهم.

 السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 2.

تم تعيين السيدة اللة   : التسيي2 

سعيدة الفار�سي حسي2ة للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 
يوليو   (0 بباريخ   البجارية حراكش، 
بالسجل   4(69 رقم  تمت   ،(0(0

البجاري رقم 105083.
حلخص قصد النشر

163 P

FMB BUSINESS TRADING
 SARL

6) شارع حرس سلطان رقم 3 
الطابق 1 الدارالبيضاء
السجل البجاري 468569 :

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
16يوليوز 0)0) تمت إقاحة القانون 
األسا�سي لشركة حمدودةاملسؤولية.

 FMB BUSINESS  : التسسية 
.TRADING

اسبي2اد وتصدير املواد   : املوضوع 
حقاولة  التسيي2،  نصائح  الغدائية، 

العقارات.
شارع حرس   (6  : املقر االجبساعي 
الدار   1 الطابق   3 رقم  سلطان 

البيضاء.
سنة اببداءا حن تاريخ   99  : املدة 

البأسيس النهائي.
 100.000  : االجبساعي  الرأسسال 
حصة حن   1000 درهم حقسم على 
الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 
واملفبوحة  اإلجراء  والكاحلة  املكبتبة 

للشركاء.
بنونة  حهى  السيدة   : التسيي2  
حع  حمدودة  غي2  ملدة  حسي2ة 

الصالحيات الواسعة.
النشاط االجبساعي : حن فاتح يناير 

إلى 31 دجن 2.
الصافية  األرباح  حن   : األرباح 
على  يوزع  والباقي   %5 اقبطاع  يبم 

الشركاء .
باملحكسة  القانوني  اإليداع  وضع 
بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

10 أغسطس 0)0).
تمت رقم 390)74.

حسبخرج للبيان 

164 P
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NASSIH MAROC

SARL AU

6) شارع حرس سلطان رقم 3 

الطابق 1 الدارالبيضاء

السجل البجاري : 468571 

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
ذات شريك واحد

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

1) يوليوز 0)0) تمت إقاحة القانون 

األسا�سي لشركة حمدودة املسؤولية 

ذات شريك واحد.

.NASSIH MAROC : التسسية

اسبي2اد وتصدير املواد   : املوضوع 

أكياس  صنع  للبالستيك،  األولية 

البالستيك، حقاولة العقارات.

شارع حرس   (6  : املقر االجبساعي 

الدار   1 الطابق   3 رقم  سلطان 

البيضاء.

سنة اببداءا حن تاريخ   99  : املدة 

البأسيس النهائي.

 100.000  : الرأسسال االجبساعي   

حصة حن   1000 درهم حقسم على 

الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 

واملفبوحة  اإلجراء  والكاحلة  املكبتبة 

للشريك الواحد.

التسيي2 : السيد عساد ناصح حسي2 

الصالحيات  حع  حمدودة  غي2  ملدة 

الواسعة.

النشاط االجبساعي : حن فاتح يناير 

إلى 31 دجن 2.

الصافية  األرباح  حن   : األرباح 

على  يوزع  والباقي   %5 اقبطاع  يبم 

الشريك الوحيد.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  وضع 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

10 أغسطس 0)0).

تمت رقم 391)74.
حسبخرج للبيان 

165 P

 2A LC 

 S.A.R.L  

تأسيس شركة
وضع    (0(0 يوليو   (1 تم بباريخ 

قانون حنظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملسيزات البالية :

الهدف :

وحنبجات  الزراعية  اآلالت  تاجر 

الري والنباتات.

الري  حشاريع  وتنفيذ  دراسة 

املياه  حمطات  وتنفيذ  وتصسيم 

واملياه  الحضرية  الصناعية 

األوتوحاتيكية أو الطبيعية.

 تركيب نظا3 الري.

-األلوحنيو3  حعدنية  نجارة 

والزجاج،… 

الكهربائية  الشبكات  حقاول 

وتركيب األلواح الشسسية.

تصنيع وبيع حمطات البنقية.

والبصدير  باالسبي2اد  يقو3  تاجر 

(حواد وحنبجات زراعية).

 حقاول  الري (دراسة وتركيب أي 

حن أنظسة الري).

البجسيل  حسبمضرات  تاجر 

وحنبجات العناية بالجسم.

تنظيف واجهات املباجر وصيانتها.

تاجر حنبجات الغسيل.

رقم   1 الطابق   : االجبساعي  املقر 

طريق  املسار،   ( رقم  املكبب   ،786

أسفي حراكش..

سنة تتبدئ حن تاريخ   99  : املدة 

البأسيس النهائي للشركة.

 100.000   : الرأسسال االجبساعي 

سهم حن   1000 درهم حقسسة على 

فئة 100 درهم حوزعة كاآلتي :

 500 عبد العزيز لكريدة   : السيد 

حصة.

السيد : علي العلوي 500 حصة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 دجن 2. 

السيد  تسيي2 حن طرف   : اإلدارة 

علي  السيد:  و  لكريدة  العزيز  عبد 

العلوي.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط للسمكسة البجارية بسراكش 

رقم    (0(0 أغسطس   6 بباريخ  

.114696
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ELECTRO BENMOUDDEN

SARL

تأسيس شركـــــة  ذات املسؤولية 
املحدودة  

بباريخ   عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  وضع  تم   (0(0 يوليو   17

املسيزات  ذات  للشركة  األسا�سي 

البالية :

 ELECTRO  : التسسية 

.BENMOUDDEN SARL

الشراء   عسلية     : الهدف    

واإلست2اد ؛

واملطابخ  املعدات  وتوزيع  تجارة 

املجهزة والحساحات واملرافق الصحية 

وبيع  والديكور  والبجهيزات  األخرى 

املعدات  وجسيع  املنزلية  األجهزة 

عا3،  وبشكل  أنواعها  بشتى  املنزلية 

جسيع العسليات التي لها صلة  بهدف 

الشركة. 

احفاد   إقاحة   : اإلجبساعي  املقر 

عين الشق   541 القدس رقم  شارع  

الدار البيضاء.

درهم   100.000   : الرأسسال 

اجبساعية   حصة   1000 إلى  حوزعة 

للحصة  درهم   100.00 بقيسة 

الواحدة  حقسسة كالبالي   :

 500   : السيد  بزور عبد الواحد  

حصة اجبساعية.

 500  : الدين  نور  بزور  السيد 

حصة اجبساعية.

املدة : 99 سنة.

التسيي2 : الشركة حسي2ة ملدة  غي2 

حمدودة  حن   السيد بزور نور الدين.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الجهوي  املركز  لدى  القانوني 

بباريخ  البيضاء   بالدار  لالستثسار 

السجل  تمت   (0(0 أغسطس   4

البجاري تمت عدد 467851.
بسثابة حقبطف وبيان
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ZBM LOG

R.C. 465147

TAXE PROF  N° 31623909

في  حؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إيداع  تم   ،(0(0 يونيو   8

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة ذات املسيزات البالية :

.ZBM LOG : التسسية

الهدف : نقل البضائع بالسيارات.

البقد3  إقاحة   : االجبساعي  املقر 

سيدي   ( الطابق   17  –  ( حجسوعة 

ال 2نو�سي الدار البيضاء.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

االجبساعي حمدد  في 100.000 درهم 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حن فئة 100 درهم للواحدة، حكبتبة 

وحمررة بالكاحل.

زكرياء  بنشلح  السيد  الشركاء 

والسيد بنشلح حمسد.

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 2.

: تم تعيين السيد بنشلح  التسيي2 

زكرياء..حسي2ا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

بالدار البيضاء تمت رقم739017.
حلخص قصد النشر

168 P
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J M USINAGE INDUSTRIE   
شركة حمدودة املسؤولية
ذات الشريك الواحد 

رأسسالها 100.000 درهم
املقر االجبساعي : شارع انفا طابق 9 
شقة رقم 91 اقاحة الربيع 96 انفا 

الدار الدار البيضاء
حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
 ،(0(0 يوليو   (5 بباريخ  بالبيضاء 
صناعة   3 «ج  شركة  شركاء  قرر 
املسؤولية  حمدودة  شركة  اآلالت»، 
ذات الشريك الواحد وضع القانون 
األسا�سي للشركة املحدودة املسؤولية 
املسيزات  الواحد ذات  الشريك  ذات 

البالية :
التسسية : ج 3 صناعة اآلالت. 

الشكل القانوني : شركة حمدودة 
املسؤولية ذات الشريك الواحد.

الهدف اإلجبساعي : 
تصنيع األجزاء امليكانيكية.
حقاولة في أشغال حخبلفة.

سنة تتبدئ حن تاريخ   99  : املدة 
البقييد بالسجل البجاري.

التسيي2 تم تعيين  حصطفى جسال 
الدين كسسي2 أول للشركة.

في  حدد   : اإلجبساعي  الرأسسال 
 1000 إلى  حوزعة  درهم   100.000
سهم حن فئة 100 درهم و هي حوزعة 

كالبالي :
حصطفى  حلكية  في  سهم   1000

جسال الدين.
تم اإليداع القانوني بكبابة الضبط 
لدى املحكسة البجارية بالبيضاء في 7 
 .16454 0)0) تمت عدد  أغسطس 
الشركة حسجلة في السجل البجاري 

تمت عدد 468395.
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LA TABLE DES POTES
 S.A.R.L.AU
تأسيس شركة

في  حؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 
تم إيداع القانون   ،(0(0 يونيو   30
املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة ذات املسيزات البالية :

 LA TABLE DES  : التسسية 

.POTES  S.A.R.L.AU

الهدف : الغرض حن الشركة هو: 

وتشغيل وإدارة وتأجي2 جسيع  إنشاء 

حؤسسات تقديم الطعا3 حن جسيع 

بسا في ذلك إعداد الوجبات  أشكال، 

في  تناولها  أو  ليبم سحبها  املطبوخة 

الخارج. 

للوجبات  وحطعم  حقهى  تشغيل 

الخفيفة ؛

تنظيم االحدث.

املقر االجبساعي : دار سعادة اقاحة 

تسنصورة   ( الشقة   1 الطابق   (0

حراكش.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

االجبساعي حمدد في 50.000 درهم. 

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 2.

: تم تعيين السيد بنجيد  التسيي2 

نور الدين حسي2ا للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

البجارية بسراكش، بباريخ 4 أغسطس 

بالسجل  تمت رقم7)1054   ،(0(0

البجاري4659.
حلخص قصد النشر
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ALTINNOVA

SARL AU

تأسيس شركة
بسقب�سى عقد عرفـي حؤرخ في   -I

القانون  إيداع  تم   ،(0(0 يوليو   9

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة ذات املسيزات البالية :

 ALTINNOVA SARL  : التسسية 

.AU

الهدف : الغرض حن الشركة هو:

• حساعدة العسيل وحدير حشروع 

لجسيع  البناء  وحدير  البصسيم 

العاحة،  واألشغال  املباني  حجاالت 

(تشييد املنازل  أي األعسال الهيكلية 

والعسل الثاني  واملباني وحا إلى ذلك) 

(أعسال التشطيب،إلخ) ؛

• دراسة وإنباج وتطوير املواصفات 

ألي حشروع إنشائي أوهندسة حدنية، 

عا3 أو خاص حن أي نوع.

 • أعسال البناء، والبالط، والطالء،

وتنظيف جسيع الواجهات والصنفرة، 

وإعادة الدهن.

والطالء  الهندسة املدنية للبناء   •

والحديد  والنجارة  املائي  والعزل 

بشكل  املبعلقة  األعسال  وجسيع 

حباشر أوغي2 حباشر بتشييد املباني.

• جسيع أعسال الحفر، والهندسة 

املدنية، والهيدروليكا وخطوط أنابيب 

والعالحات، والرصف،   القطران، 

والجسور واملسارات.

وتنفيذ  ودراسات  تصسيم   •

وتوريد الخدحات البيارات الكهربائية 

القوية والبيارات الضعيفة والسوائل 

والتهوية والرش  والبدفئة  (البكييف 

والصرف الصحي واسبخراج الدخان) 

على املسبوى الثالث والصناعي.

• تصسيم ودراسات وتنفيذ وتوريد 

البمبية  البنية  خدحات  وصيانة 

واأللياف  واالتصاالت  للشبكات 

الضوئية.

:  • تخصص الهندسة امليكانيكية 

املنبجات  وبناء  ودراسة  تصسيم 

البصنيع، وخدحات   امليكانيكية، 

واألتسبة، وخدحات الصيانة امليكانيكية 

وإعادة البدوير،إلخ.

• أعسال بناء حبنوعة.

وتشغيل  وتأجي2  وبيع  شراء   •

جسيع  وتصدير  واسبي2اد  وتسويق 

املعدات وآالت البناء.

• تشغيل جسيع األصول البجارية، 

البناء،  حواد  جسيع  وبيع  وشراء 

والخشب،  والحديد،  واألسسنت، 

والح�سى أو البالط بجسيع  والبالط، 

الصحية،  واملعدات  أشكاله، 

والصساحات، وتصنيع البكبالت، إلخ.

وتصدير  واسبي2اد  وبيع  شراء   •

 جسيع املواد الخا3 واملنبجات واألشياء

املصنعة املبعلقة بغرض الشركة.

• خدحات كاحلة جاهزة،أو جزئية 

صيانة،  ترقيات،  في أعسال جديدة، 

املجاالت  في  إصالحات  أو  حساعدة 

املبعلقة بأغراض الشركة.

• املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 

في جسيع العسليات حن خالل إنشاء 

رأسسال  أوزيادة  جديدة  شركات 

طريق  عن  أو  القائسة  الشركات 

حقوق  أو  األسهم  شراء  أو  الرعاية 

الشركات أو غي2 ذلك.

جسيع  تمقيق  أعم،  وبشكل   •

واالسبي2اد  البجارية  العسليات 

واملنقولة  والصناعية  والبصدير 

والعقارية واملالية بشكل حباشر أو غي2 

حباشر، كلًيا أو جزئًيا ألي حن األشياء 

حساثلة أو ذات  املحددة أو أي أشياء 

تنسية  تعزيز  أن  املحبسل  حن  صلة 

النشاط االجبساعي.

عبد  شارع   : االجبساعي  *املقر 

املوحن إقاحة سنطرال بارك عسارة د 

الطابق ) رقم 5 املحسدية.

99 سنة اببداء حن تاريخ   : *املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : *الرأسسال االجبساعي 

00.000).درهم  االجبساعي حمدد في 

اجبساعية  حصة   (000 إلى  حقسم 

حن فئة 100.درهم للواحدة

تتبدئ   : االجبساعية  *السنة 

يناير  فاتح  حن  االجبساعية  السنة 

وتنبهي في 31 دجن 2.

 El السيد  تعيين  تم   : *التسيي2 

حسي2   ABDALLAOUI OUSSAMA

للشركة
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بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

االببدائية  املحكسة  لدى  البجاري 

باملحسدية، بباريخ 6 أغسطس 0)0)، 

تمت رقم 0011871)07111).
حلخص قصد النشر
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 ART MELEC
RC N°467979

تأسيس شركة
في  حؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 
تم إيداع القانون   ،(0(0 يوليو   17

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة ذات املسيزات البالية :

.ART MELEC : التسسية

املبعلقة  الت2كيبات   : الهدف 

وصيانة  العاحة،  واألشغال  بالبناء 

جسيع الهيئات.

املعدات  وتركيب  وتسليم  شراء 

املعلوحات  وتكنولوجيا  الكهربائية 

نوع  وأي  بعد  عن  املراقبة  وأجهزة 

البوصيل البوريد.  حن أنواع الشراء 

وبشكل أعم جسيع املعاحالت البجارية 

واملنقولة  واملالية  والصناعية 

أو  حباشر  بشكل  حرتبطة  والعقارية 

غي2 حباشر باألشياء املذكورة أعاله، أو 

يمبسل أن تعزز تمقيقها وتطويرها، 

في  حباشرة   حشاركة  أي  وكذلك 

الشركات التي تسعى لبمقيق أهداف 

حساثلة أو حلحقة.
زنقة احسد   13  : املقر االجبساعي 

 8 الطابق   1 املجاطي إقاحة النخيل 

حي املعا ريف الدارالبيضاء / أنفا.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

االجبساعي حمدد  في  100.000 درهم 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

100درهم للواحدة، حكبتبة  حن فئة 

وحمررة بالكاحل وحوزعة لفائدة :

 500 اإلله  املراك�سي عبد  السيد 

حصة اجبساعية.

 500 الكريم  عبد  حعطي  السيد 

حصة اجبساعية.  

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31 دجن 2.

السيد  تعيين  تم   : التسيي2 

عبد  حعطي  و  اإلله  عبد  املراك�سي 

الكريم حسي2ان للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

أغسطس   5 بباريخ  البيضاء،  بالدار 

0)0)، تمت رقم))7418.
حلخص قصد النشر
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PARES PARTNERS
RC N°468501

تأسيس شركة
في  حؤرخ  عرفـي  عقد  بسقب�سى 
تم إيداع القانون   ،(0(0 يوليو   11

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة ذات املسيزات البالية :

.PARES PARTNERS : التسسية

الهدف : استشارات تنظيسية.

والبدريب،  املوارد،  توفي2 

بالبنظيم  املبعلقة  الندوات  وتنظيم 

والبمصيل، وإدارة االئبسان واملخاطر 

التي  عا3،  وبشكل  التشغيلية، 

البجارية  املعاحالت  بجسيع  ترتبط 

واملنقولة  واملالية  والصناعية 

والعقارية بشكل حباشر أو غي2 حباشر 

حن  أو  أعاله،  املذكورة  األشياء 

املحبسل أن تعزز تمقيقها وتطويرها، 

في  حباشرة  حشاركة  أي  وكذلك 

الشركات التي تسعى لبمقيق أهداف 

حساثلة أو ذات صلة.

 18 غالي  حركز   : االجبساعي  املقر 

تجزئة حنزل حيسون شارع عبد املوحن 
رقم 17 الطابق 4 الدار البيضاء.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

االجبساعي حمدد  في 100.000 درهم 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

حن فئة 100 درهم للواحدة، حكبتبة 

وحمررة بالكاحل وحوزعة لفائدة :

500 حصة  السيد عادل فلكاطة 

اجبساعية.

السيد بنسنصورسسي2 500 حصة 

اجبساعية.  

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح يناير وتنبهي في 

31دجن 2.

تم تعيين السيد عادل   : التسيي2 

سسي2  بنسنصور  والسيد  فلكاطة 

حسي2ان للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

أغسطس   7 بباريخ   بالدار البيضاء، 

0)0)، تمت رقم337)74.
حلخص قصد النشر
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ورشة الهندسة املعمارية لؤداغ 

ياسر
شركة حمدودة املسؤلية

ذات الشريك الوحيد

رأسسال : 100.000 درهم

املقر األجبساعي : 11 يناير، ) زنقة 

الصنوبر، الطابق الرابع، الشقة 

)1، الدار البيضاء 50)0)

السجل البجاري رقم 983)46

بباريخ  عرفي  عقد  بسوجب 

البيضاء،  الدار  في   (0(0 16 يونيو 

لشركة  األسا�سي  النظا3  إنشاء  تم 

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد، والتي هي على النمو البالي : 

حمدودة  شركة   : النسوذج 

املسؤلية دات الشريك الوحيد.

العسارة  ورشة   : البجاري  اإلسم 

لوداغ ياسر.

املوضوع : حسارسة حهنة ااملهندس 

املعساري.

املقر األجبساعي : 11 يناير، ) زنقة 

الصنوبر، الطابق الرابع، الشقة )1، 

الدار البيضاء 50)0).

املدة : 99 سنة.

رأس املال : 100.000 درهم.

لوداغ  السيد  الوحيد  الشريك 

ياسر الحاحل للبطاقة الوطنية رقم 

BK(80057 املالك ل1000 سهم.

لوداغ  السيد  تعيين  تم   : اإلدارة 

ياسر حديرا لفت2ة غي2 حمدودة.

السنة االجبساعية : حن فاتح يناير 

إلى 31 ديسس 2.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستثسار  الجهوي 

بباريخ 4) يونيو 0)0).
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SORA BTP  
شركة حمدودة املسؤولية

 رأسسالها  100000 درهم

 و حقرها االجبساعي الكائن ب 144 
زنقة حمسد سسيمة اقاحة جوهرة 

حمسد سسيمة الطابق 6 رقم 35  

الدار البيضاء 

تأسيس شركة 
تم تأسيس  بسقب�سى عقد عرفي  

ذات  املسؤولية  حمدودة  شركة 

املسيزات البالية :

حمدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.

. SORA BTP : االسم

لجسيع  البناء  أعسال   : الهدف 

هيئات الدولة. 
زنقة حمسد سسيمة   144  : املقر 

اقاحة جوهرة حمسد سسيمة الطابق 
6 رقم 35  البيضاء.

املدة : 99 سنة اببداء حن إنشاءها
رأسسال الشركة : 100000 درهم.

الحصص العينية: 

    HAFID SOKRAT السيد  

حصة   750  : يعني  درهم   75000

اجبساعية بقيسة 100 درهم للحصة.

    KHADIJA RAJALI  : السيدة 

حصة   (50  : يعني  درهم   (5000

اجبساعية بقيسة 100 درهم للحصة.

يعني  درهم   100000   : املجسوع 

 100 حصة اجبساعية بقيسة   1000

درهم للحصة.
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حن  اببداء   : االجبساعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 حن دجن 2.

السيدة  : الشركة  حسي2ة 

.KHADIJA RAJALI

باملركز   القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  لالستثسار   الجهوي 

الك 2ى  بباريخ  8) يوليو 0)0).             

 السجل البجاري رقم 467463 .
  لإلشارة والبيان
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 DESIGN SPACE AND

ENGINEERING

شركة حمدودة املسؤولية 

ذات رأسسال : 100.000 درهـــــــم

  املقر االجبساعي : دوار أوالد بن 

السبع لوداية - حراكـش.

حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 ،(0(0 يوليوز   (1 بباريخ  بسراكش 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

حمدودة املسؤولية ذات الخصائص 

البالية :

 DESIGN  : القانونية  التسسيـــة   

 SPACE AND ENGINEERING

.SARL

رأس املــال: حدد رأسسال الشركة 

في 100.000 درهم حقسسة إلى 1.000 

واحدة  كل  قيسة  اجبساعية  حصة 

درهم حوزعة على الشركاء   100 حنها 

بالشكل البالي :

 500  : الرواني  سفيان  السيد 

حصة. 

السيد حسزة الشاوي :  500حصة.   

بن  أوالد  دوار   : االجبساعي  املقر 

السبع لوداية - حراكـش.

حدد الهدف   : الهدف االجبساعي 

االجبساعي للشركة كالبالي :

حكبب دراسات (الهندسة وأعسال 

البناء).

99 سنة اببداءا حن تاريخ   : املــــــدة 

التسجيل بالسجل البجاري ملراكش.

حن  الشركة  تسي2   : التسيي2 

طرف كل حن السيد سفيان الرواني  

توقيع  حع  الشاوي،  حسزة  والسيد 

حنفصل، ملدة غي2 حمدودة حع كاحل 

الصالحيات.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليـــــداع 

البجارية  باملحكسة  الضبط  بكبابة 

  (0(0 أغسطس   10 بباريخ  ملراكش 

تمت رقم 114775.
حقبطف حن أجل اإلشهار
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«GOUVERNANCE PRESTIGE SARL 

اقاحة علي 3،الطابق الثاني شقة رقم 6،جليز 

حراكش

الهاتف )4.)4.43.3).05 الفاكس 

05.(4.43.3(.4(

ANYA LOGISTICSSARL شركة
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية

بسقب�سى عقد خاص حؤرخ   –  1

بسراكش في 30 حاي 017)، تم تمرير 

حمدودة  لشركة  أسا�سي  قانون 

املسؤولية وذات املسيزات البالية :

 ANYA LOGISTICS التسسية : شركة

شركة حمدودة املسؤولية.

الهدف : هدف الشركة اجبساعًيا، 

أطراف  عن  نيابة  أو  عنها   
ً
نيابة إحا 

ثالثة في املغرب أو في أي بلد آخر.

الستئجار  للبضائع  العا3  النقل 

السيارات وتأجي2ها حن أي حسولة حع 

والخدحات املبعلقة بعسليات  سائق، 

نقل بري للبضائع.

واألنشطة  ال 2ي  النقل 

اللوجستية.

النقل الوطني والدولي للبضائع ؛

شراء وبيع وتأجي2 حعدات النقل ؛

االسبي2اد والبصدير ؛

العاحة  املناقصات  في  املشاركة 

والخاصة، وحخبلف األعسال ؛

 الشراء، البيع، االسبي2اد، البصدير،

البسثيل، البوزيع، الشحن والبجارة ؛

املنبجات  لجسيع  عا3  بشكل 

واملقاالت واملواد واألدوات واملعدات 

بجسيع أنواعها ؛

أي نوع حن البجارة في القطاعات 

األولية والثانوية والثالثية ؛

(الوساطة)  الخدحات  تقديم 

للشركات.

وبصفة عاحة كل عسلية تجارية، 

باملغرب  حالية  أو  عقارية  صناعية، 

أو  حباشرة  صلة  ذات  بالخارج  أو 

املفصل  الشركة  بشأن  حباشرة  غي2 

أعاله أو قادر على تسهيل تنسيبه وكل 

شراكة حباشرة أو غي2 حباشرة، تمت أ 

ي شكل حع حقاوالت لها نفس االتجاه 

أو اتجاه تكسيلي.

 ( 3 الطابق  املقر: إقاحةعلي حبنى 

شقة 6 كيليز حراكش.

املدة: 99 سنة.

درهم   100.000  : الرأسسال 

كل  قيسة  حصة،   1000 إلى  حقسم 

حوزعة بين  درهم،   100 واحدة حنها 

شريكين بمصص حبفاوتة.

السيدبن  الشركة  يسي2   : اإلدارة 

حن  الجنسية  حغربي  لحسن  صالح 

حواليد سيدي بيبي شبوكة ايت بها في 

15 أبريل 1991، حاحل البطاقة رقم

JM11366 ملدة غي2 حمدودة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   2-

البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 

تمت   (0(0 يناير   7 بسراكش بباريخ 
 M01 20 2035734111040 رقم 

./2020/D.A.C.E
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ONE AMAN
تأسيس شركة

- بسقب�سى عقد عرفـي حؤرخ في   I
فاتح يونيو 0)0)، تم إيداع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة. وذات املسيزات البالية :

ONE AMAN : التسسية

الشركة  حن  الغرض   : الهدف 

هو  الخارج  في  أو  املغرب  في  سواء 

العسليات البالية :

• صناعة وتجارة املنبجات واآلالت 

املبعلقة بالنظافة والصحة والرفاه.

املواد  جسيع  وتصدير  اسبي2اد   •

واملعدات واملنبجات املبعلقة بنشاط 

الشركة بشكل حباشر أو غي2 حباشر.

املعاحالت  جسيع  أعم،  وبشكل   •

أو  الصناعية  أو  البجارية  أو  املالية 

التي  املدنية أو املنقولة أو العقارية، 

قد تبعلق بشكل حباشر أو غي2 حباشر 

بأحد األهداف املجددة أعاله.

املسار ريق   345  : املقر االجبساعي 

أسفي حراكش.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

درهم   100.000 االجبساعي حمدد في 

درهم   100 حن فئة   100 حقسم إلى 

بالكاحل  وحمررة  حكبتبة  للواحدة، 

وحوزعة لفائدة :

 600 السيد عبد العزيز بويفردن 

حصة اجبساعية.

400 حصة  السيد شفيق الزاوي 

اجبساعية.

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

وتنبهي يناير  فاتح  حن   االجبساعية 

 في 31 ديسس 2.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

يوليو   15 بباريخ  البيضاء،  بالدار 

0)0) تمت رقم1)1049.
حلخص قصد النشر
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LIEXAU
تأسيس شركة

- بسقب�سى عقد عرفـي حؤرخ في   I

فاتح يوليو 0)0)، تم إيداع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  البأسي�سي 

املحدودة ذات املسيزات البالية :

.LIEXAU : التسسية

املحاسبة  شركة   : الهدف 

والبدقيق القانوني.
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فضاء   748  : االجبساعي  املقر 

النواصر   (7000  ( الطابق  سبينو 

الدار البيضاء.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسسال   : االجبساعي  الرأسسال 

درهم   50.000 في  حمدد  االجبساعي 

500 حصة اجبساعية حن  حقسم إلى 

حكبتبة  للواحدة،  درهم   100 فئة 

وحمررة بالكاحل وحوزعة لفائدة :

السنة االجبساعية : تتبدئ السنة 

االجبساعية حن فاتح شتن 2وتنبهي في 

31 أغسطس.

تم تعيين السيدة ليلى   : التسيي2 

ايكر حسي2ة للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل   -  II

البجارية  املحكسة  لدى  البجاري 

يوليو   15 بباريخ  البيضاء،  بالدار 

0)0)، تمت رقم 465833
حلخص قصد النشر
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AX RETAIL
S.A.R.L

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها 100.000 درهم

حقرها اإلجبساعي :61 شارع الال 

ياقوت زاوية حصطفى املعاني الطابق 

الثاني رقم )6 حركز رياض الدار 

البيضاء

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة حبعددة الشركاء

بالدار  حؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

البيضاء في 3) يوليو 0)0)، تم وضع 

قانون أسا�سي لشركة ذات حسؤولية 

حسيزاتها  الشركاء  حبعددة  حمدودة 

كالبالي :

 «AX RETAIL» : التسسية، الشكل

ش.3.3 حبعددة الشركاء.

الهدف :

وتصدير  واسبي2اد  وبيع  -   شراء 

في  واملواد  املنبجات  جسيع  وتوزيع 

قطاع األغذية.

املقر اإلجبساعي : 

61 شارع الال   :  حقرها اإلجبساعي 

ياقوت زاوية حصطفى املعاني الطابق 

الدار  رياض  حركز   6( رقم  الثاني 

البيضاء.

 17 حن  اعبباًرا  سنة   99  : املدة 

في  تسجيله  تاريخ   ،(0(0 أغسطس 

السجل البجاري.

في  حمدد   : الشركة  حال  رأس 

 1000 حقسسة إلى  درهم،   100.000

100 درهم  حصة اجبساعية حن فئة 

بالكاحل،  حمررة  الواحدة،  للحصة 

حع  يتناسب  بسا  للشركاء  وتخصص 

حساهساتهم.

السيد  تعيين  تم   : التسيي2 

غي2  ملدة  وحيدا  حسي2ا  خليدالزالف 

حمدودة.

حن  إببداء   : اإلجبساعية  السنة 

فاتح يناير إلى 31 ديسس 2.

بعد  الصافية  األرباح   : األرباح 

والبنظيسية  القانونية  اإلقبطاعات 

حخصصة للشريك الوحيد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني في املحكسة البجارية بالدار 

 (0(0 أغسطس   17 في  البيضاء 

تمت رقم 743181، وقد تم تسجيل 

تمت  البجاري  السجل  في  الشركة 

رقم 469341.
حن أجل اإليجاز والبيان

180 P

 ANWAR IMPORT-EXPORT

شركة دات املسؤولية املحدودة

حصادقة على وفاة املرحو3 عسر 
بريشة

صدقة بدون عوض للحصص
تعديل القانون االسا�سي

1 - بسوجب عقد توثيقي لألسباذة 

ابريل   (4 بباريخ  الوفاء  ابو  اسساء 

.(0(0

تم عقد حمضر للجسع العا3 الغي2 

ANWAR IMPORT-» عادي للشركة

املسؤولية  ذات  شركة   «EXPORT

 املحدودة، رأسسالها 100.000 وحقرها

ديار الفبح  االجبساعي بالدار البيضاء 

عسارة 1)3 رقم 41) طريق الجديدة، 

عسر  املرحو3  وفاة  على  للسصادقة 

بريشة.

 ) - بسوجب عقد توثيقي لألسباذة 

ابريل   (4 بباريخ  الوفاء  ابو  اسساء 

السادة حمسد  حن  كل  قا3   ،(0(0

عزيز  بريشة  الحق  عبد  بريشة، 

يونس  بريشة،  االله  عبد  بريشة، 

نعيسة بريشة بصدقة بدون  بريشة، 

في  يسبلكونها  حصة   19 ل  عوض 

زهرة  بريشة  سلمى  لفائدة  الشركة 

بريشو وزينة بريشة.

3 - تعديل القانون االسا�سي.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

 (0(0 أغسطس   11 بباريخ  البيضاء 

تمت عدد 5)168.
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ديوان األسباذة أسساء أبو الوفاء

حوثقة بالنواصر

DIMAPLAST
شركة دات املسؤولية املحدودة

حصادقة على وفاة املرحو3 عسر 
بريشة

- صدقة بدون عوض للحصص
- تعديل القانون االسا�سي

1 - بسوجب عقد توثيقي لألسباذة 

حارس   17 بباريخ  ابو الوفاء،  اسساء 

عقد  تم   DIMAPLAST  (0(0

عادي  الغي2  العا3  للجسع  حمضر 

املسؤولية  ذات  شركة  للشركة 

 3(.880.000 رأسسالها  املحدودة، 

البيضاء  بالدار  االجبساعي  وحقرها 

طريق بيفوان،   (1 رقم  عين السبع، 

عسر  املرحو3  وفاة  على  للسصادقة 

بريشة.

 ) - بسوجب عقد توثيقي لألسباذة 

حارس   17 بباريخ  الوفاء  ابو  اسساء 

السادة حمسد  حن  كل  قا3   ،(0(0

عزيز  بريشة  الحق  عبد  بريشة، 

يونس  بريشة،  االله  عبد  بريشة، 

نعيسة بريشة بصدقة بدون  بريشة، 

في  يسبلكونها  حصة   136 ل  عوض، 

زهرة  بريشة،  لفائدة سلمى  الشركة 

بريشة وزينة بريشة.

3 - تعديل القانون االسا�سي.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

 (0(0 أغسطس   5 بباريخ  البيضاء 

تمت عدد 16145.
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ديوان األسباذة أسساء أبو الوفاء

حوثقة بالنواصر

 WHITE SKY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حصادقة على وفاة املرحو3 عسر 
بريشة

صدقة بدون عوض للحصص
تعديل القانون االسا�سي

1 - بسوجب عقد توثيقي لألسباذة 

بباريخ فاتح يونيو  ابو الوفاء  اسساء 

تم عقد حمضر للجسع العا3   (0(0

WHITE SKY للشركة  عادي  الغي2 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 

 رأسسالها 100.000 وحقرها االجبساعي

املنطقة   10/4 ب  رقم  ببنسليسان 

وفاة  على  للسصادقة  الصناعية 

املرحو3 عسر بريشة.

 ) - بسوجب عقد توثيقي لألسباذة 

بباريخ فاتح يونيو  ابو الوفاء  اسساء 

السادة حمسد  حن  كل  قا3   ،(0(0

عزيز  بريشة  الحق  عبد  بريشة، 

يونس  بريشة،  االله  عبد  بريشة، 

نعيسة بريشة بصدقة بدون  بريشة، 

في  يسبلكونها  حصة   19 ل،  عوض 

زهرة  بريشة،  لفائدة سلمى  الشركة 

بريشة وزينة بريشة.
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3 - تعديل القانون االسا�سي. 

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

 (0(0 أغسطس   11 بباريخ  البيضاء 

تمت عدد 168.

183 P

بادحة للبناء وأشياء أخرى
تفويت الحصص

للبناء  بادحة  الشركة  :  تسسية 

وأشياء أخرى.

: شركة  الشكل القانوني للشركة 

ذات حسؤولية حمدودة  : 
 (00.000  : الشركة   رأسسال 

درهم
املقر االجبساعي : رقم 13 زنقة 18 

حي سسارة الفدا الدار بيضاء.
 رقم السجل البجاري : 149047.

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

الشركاء   (019 ف 2اير   4 في  املؤرخ 
أخرى  وأشياء  للبناء  بادحة  لشركة 

درهم قرروا   (00.000 ذات رأسسال 

حا يلي :

السيد  حن  كل  حصص  تفويت 

جواز  لرقم  الحاحل  تونينو  دوناتي 

والسيدة   YB19190(7 السفر 

بلدوان لوسيان الحاحلة لرقم جواز 
والسيد كالري   YB19190(8 السفر 

السفر   جواز  لرقم  الحاحل  حيشيل 

هللا  عبد  والسيد    YZ 7551331

تعريف  لبطاقة  الحاحل  سباب 

B93338 الوطنية رقم

 1750 عن  ويبخلون  يتيعون 

 100 قيسة  ذات  اجبساعية  حصة 

درهم للحصة لصالح السيد شناف 

عبد الرحسان الحاحل لبطاقة تعريف 

شركة  في   BK13840 رقم  الوطنية 

باملقر  أخرى  وأشياء  للبناء  بادحة 
االجبساعي رقم 13 زنقة 18 حي سسارة 

الفدا الدار بيضاء.

البقسيسة الجديدة للحصص :

الرحسان  عبد  شناف  السيد 

قيسة  ذات  اجبساعية  حصة   1750

100 درهم للحصة.

 (50 بيارلوكي  حيسينا  السيد 

 100 قيسة  ذات  اجبساعية  حصة 

درهم للحصة. 

بسكبب  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

البيضاء بباريخ 15 ف 2اير019) تمت 
رقم 693101.
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STE FORMARBRE
S A R L

إقاحة 8 اس 1 الطابق السفلي تجزئة 

بدر دار بوعزة الدار البيضاء

تعديلي 
العا3  الجسع  حمضر  بسوجب 

االسبثنائي بباريخ )) نوفس 2 019) في 

 FORMARBRE الدار البيضاء لشركة

ذات املسؤولية املحدودة برأس حال 

على  تقرر  درهم،   60.000.00 قدره 

النمو البالي :

300 سهم للسيد أهندا  تفويت   -

خالد لصالح السيد أهندا فؤاد.

تعيين السيد أهندا فؤاد حسي2   -

جديد للشركة

اهاندا  السيد  املسي2  اسبقالة   -

خالد.

األسا�سي  النظا3  تمديث   -

للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

تاريخ في  البيضاء  بالدار   البجارية 

16 ديسس 2 019) تمت رقم 3600)7.
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SOCIETE LE SAISONNIER
 S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

برأسسال 3.000.000،00 درهم

املقر االجبساعي زنقة عبدالسال3 

الخطابي رقم 38 حكرر الدار 

البيضاء 

RC Casablanca : 84307

الجسع  اجبساع  حمضر  على  بناًء 

4) أكبوبر  العسو3 االسبثنائي بباريخ 

019) تقرر حا يلي:

بسقب�سى حمضر خاص بعد بوفاة 

الودغي2ي  حمسد  السيد  الشريك 

لصالح  أسهسه  تنقيل  تم  اإلدري�سي 

زهرة  السيدة  الشرعيين  ورثبه 

جواد  السيد  إدري�سي  الودغي2ي 

شرفا  السيدة  ادري�سي  الودغي2ي 

حورية  السيدة  اإلدري�سي  الودغي2ي 

أديبة  السيدة  ادري�سي  الودغي2ي 

شهيدة  السيدة  إدري�سي  الودغي2ي 

حمسد  السيد  إدري�سي  الودغي2ي 

السيد  إدري�سي  الودغي2ي  لطفي 

إدري�سي  الودغي2ي  خليل  حمسد 

السيد حمسد دكر الودغي2ي إدري�سي.

حمكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   11 بباريخ  البيضاء  الدار 

0)0) برقم 8)168.
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CHABLANE CAR

SARL

تفويت حصص

العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 

 (0(0 يوليو   (0 الغي2 العادي بباريخ 

لشركة «شبالن كار» شركة حمدودة 

درهم   100.000 املسؤولية رأسسالها 

والكائن حقرها برقم )1، حلبقى زنقة 

أساحة بن زيد وزنقة أحسد جساري 

الدار  املعاريف،  دوفي2ن،  وزنقة 

البيضاء تم تقرير حا يلي  :

املصادقة على تفويت 100 حصة 

حن طرف السيد حزوار سفيان لفائدة 

السيدة حزوار ربيعة ؛

قبول اسبقالة املسي2 السيد حزوار 

سفيان وتعيين حسي2 جديد : السيدة 

ناضر بشرى (حسي2 وحيد).

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  الضبط 

البيضاء تمت رقم )9))74 بباريخ 7 

أغسطس 0)0).
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SOGEMED MAROC
SARLAU

رأسسال 10.000،00 درهم

املقر االجبساعي 75 شارع انفا زنقة 

كلوس دبروفنس الطابق 9 الشقة 

108 ب الدار البيضاء

 I.F: 14418612 - PATENTE:

- 3555(571

- ICE: 000204597000031

R.C: 277305 - CNSS: 9497993

بيع أسهم الشركة
تعيين حسي2 جديد

بناء على حمضر خاص بباريخ 15 
تقرر البيضاء  بالدار   (0(0  يوليو 

حا يلي :

(حائة) سهم عائدة   100 تمويل   -

السيدة  للسيد عبيد حمسد لصالح 

حشعارغزالن.

حمسد  عبيد  السيد  اسبقالة   -

السيدة  وتعيين  كسسي2  حنصبه  حن 

حشعار غزالن حسي2ة فردية ملدة غي2 

حمدودة.

غزالن  حشعر  السيدة  تبولى   -

وحطلوبات  أصول  جسيع  حسؤولية 

جسيع  إلى  باإلضافة  الشركة، 

االلتزاحات التي تعهدت بها الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

 08 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

نوفس 2 0)0) تمت رقم 16835.
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 BEVERLY HILLS

IMMOBILIERE
شـركـة ذات املسـؤوليــة املحــدودة

رأس حـالهـا 100.000 درهـم

حقرهـا االجبساعـي : 5 زنقة كاليان، 

إقاحة سوحية الشقة 11 الدار 

البيضاء 

إراثـــــــــــــــة
رفع رأس املال إلى 300.000 درهم 

I - تبعا ملحضر القرارات الجساعية 

0)0)، فإن الشركاء  10 يناير  بباريخ 

قرروا :
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السيدة  املرحوحة  إراثة  ارصاد   -

حريم العراقي ؛

بسبلغ  الشركة  حال  رأس  رفع   -

00.000) درهم لرفعه حن 100.000 

باملقاصة  درهم وذلك   300.000 إلى 

حع الحساب الجاري املدين للشركاء ؛

- قبول القوانين األساسية املحينة 

على  تعديالت  إدخال  بعد  للشركة 

الفصلين 6 و7.

- املصادقة على اسبقالة املشاركة 

في التسيي2 السيدة أحيسة بنعسور.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  II

كبابة ضبط املحكسة البجارية بالدار 

 (0(0 ف 2اير   19 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 0)7315.
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  BRISTIMPP   شركة
 ش . 3 . 3

)1 ص 2ي بوجسعة، الطابق األول 

الشقة  رقم 6 الدار البيضاء.

الـسـجـل الـبـجـاري:   1)5 381

تـفـويـت الحـصـص اإلجـبـسـاعـيـة
إسبقالة حسي2

تعيين حسي2 جديد 
حصادقة على القانون األسا�سي

بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ في   1-

يوليو0)0)   8 بباريخ  الدارالبيضاء 

ذات  شركة   BRISTIMPP لشركة  

رأسسالها   املحدودة  املسؤولية 

100000.00  درهم تقرر حا يلي : 

إجبساعية  حصة   1000 تفويت 

يوسف  حودين  السيد  طرف  حن 

لفائدة السيد حمسد حودين .    

بسقب�سى حمضر الجسع العا3   2-

اإلسـبـثـنـائي املنعقد في الدارالبيضاء 

لشركة  يوليو0)0)    8 بباريخ 

BRISTIMPP  شركة ذات املسؤولية 

 100000,00 رأسسالها  املحدودة 

درهم تقرر حا يلي:

الحصص  تفويت  إقرار 

اإلجبساعية.

يوسف  حودين  الـسـيـد  اسـبـقـالـة 
حـن حـهـاحـه كـسـسـيـر للـشـركـة.

حودين   حمسد  الـسـيـد  تـعـيـيـن 
كـسـسـيـر للـشـركـة لـسـدة غـيـر حـمـددة.

الـسـيـد  بـبـوقـيـع  الـشـركـة  الـبـزا3 
حمسد حودين .  

حن    43 و   7  ،  6 تغيي2 الفصول 
القـانون األسا�سي .

األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

الجديد.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   3-
البجارية  باملحكسة  الضبط 
بالدارالبيضاء  بباريخ 7) يوليو0)0)  

تمت رقم 3))741.
بيان حخبصر
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RESTO & CO
ش.3.3  

رأسسالها : 600.000  درهم 
املجسع الصناعي CFCIM أوالد صالح 

بوسكورة
الجسعية  حداولة  -1بسقب�سى 
العاحة الغي2 العادية املنعقدة بباريخ 
7) يوليو0)0) قرر الشركاء تنصيب 
السيدة لورا بودون كسسي2ة للشركة 
حع  حواصلة السيد يوسف الفكيكي 
ملهاحه كسسي2 للشركة و صادقو على 

القانون األسا�سي املعدل للشركة. 
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   3-
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 
أغسطس0)0)    1( بباريخ   البيضاء 

تمت رقم  798)74 .
 حن أجل البخليص واإلشهار 
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شركة فيفو ايني2جي حاروك  
ش.3

رأسسال الشركة : 48.400.000) 
درهم

حقرها االجبساعي: عسارة لو زينيت 
) إقاحة البوفيق طريق النواصر 

سيدي حعروف الدار البيضاء                 
بسقب�سى عقد عرفي بباريخ فاتح 
تم عقد تسيي2 حر حن  يونيو0)0)  
حاروك  ايني2جي  فيفو  الشركة  طرف 

لألصل البجاري الكائن بزاوية شارع 
الحنصالي  وشارع  الباني  الحسن 
شركة  لفائدة  صالح  بن  الفقيه 
املسبغل  و  سي2فيس  الشرقيين 
بالفقيه بن صالح و املسجل  بالسجل 
رقم  تمت  بالدارالبيضاء  البجاري 

.463
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EDEN STAR
الزيادة في الرأسسال

حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
و   (0(0 حاي   (7 يو3   بالبيضاء 
وحسجل بنفس املدينة قررت شركة 
املها3  ذات  شركة    EDEN STAR
  120.000,00 ورأسسالها  املحدودة 
في  الرئي�سي   املقر   ذات   درهم, 
حمسد  شارع    97  : الدارالبيضاء 

الخاحس حا يلي :
بسبلغ   الرأسسال  في  الزيادة 
لرفعه  1.380.000,00درهم 
إلى  درهم   120.000,00 حن 
بإنشاء  ودلك  درهم   1.500.000,00
درهم   100 فئة  حصة حن   13.800

للواحدة.
حن القانون  و7   6 تعديل املواد  

األسا�سي للشركة.
اإليداع: ثم اإليداع القانوني لدى 
البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 
أغسطس0)0)   11 يو3  بالبيضاء 

وتمت رقم 650)74.
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NEMACONSULT
برأسسال: 100.000   درهم

املقر الرئي�سي :  96) تقاطع  شارع 
عبد املوحن وعالء بريس ابن زيد 

وأحسد جسري حعاريف الدارالبيضاء
 R C   : 300597  في الدار البيضاء

ترشيح اإلدارة
 30 بسوجب عقد خاص بباريخ   -
 (8 في  تسجيله  تم   ،  (0(0 يونيو 
يوليو 0)0) ، تم إعداد تقرير شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ، قرر شركاء 
الشركة إعادة تسسية السيدة نجاة 
كسسي2ة  البالي:  النمو  على   ، خسيسا 

توقيع  حن  تبدأ  واحدة  سنة  ملدة 
الشركاء.

املحكسة  في  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   (9  ، البجارية بالدار البيضاء 
 0741537RC رقم  بسوجب   (0(0

رقم 300597 بالدار البيضاء.
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NORTE SHOP
SARL

املقر االجبساعي: 65 شارع الياسسين 
تجزئة الن2جس برانس -2طنجة-

إعالن تعديلي
العا3  الجسع  حمضر  على  بناًء 
 (0(0 حارس   ( بباريخ  االسبثنائي 
 (0(0 يونيو   18 و  البيضاء  بالدار 
لشركة NORTE SHOP SARL برأس 
حال قدره 100،000.00 درهم ، قرر 

حا يلي:
سهم حن أسهم السيد   334 بيع 
خالد  السيد  لصالح  العبيد  هشا3 

فضول.
تعديالت املادتين 6 و 7 حن النظا3 

األسا�سي .
تمديث النظا3 األسا�سي.

قلم  في  القانوني  اإليداع  تم 
املحكسة البجارية بطنجة في 10 يوليو 
ورقم   (3((97 رقم  تمت   (0(0

.(3((98
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IMMOREM
SARL AU

املقر االجبساعي : )1 زنقة ص 2ي 
بوجسعة الطابق 1 الشقة 6 

الدارالبيضاء
 R.C : 218467

نقل األسهم
اسبقالة املسي2ين وتعيين حسي2 

وحيد
العا3  االتفاق  شروط  بسوجب 
 13 بباريخ  بالدارالبيضاء  املؤرخ 
 IMMOREM 019) لشركة ديسس 2 
قرر   ، درهم   800.000.00 برأسسال 

حا يلي :
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طرف   حن  سهم   8000 -تمويل 

احسين  كلبو3  للسيدة  سهم   800

فاطسة  االنسة   حن  سهم   3600

حن  سهم  و3600  رح�سي  الزهراء 

السيد  لصالح  رح�سي  احسد  السيد 

سسي2 رح�سي.

رح�سي  نعيسة  السيدة  -اسبقالة 

والسيد حاجب رح�سي حن وظائفهم 

شركاء  غي2  حشاركين  كسسي2ين 

للشركة .

-تعيين السيد. سسي2 رح�سي كسسي2 

وحيد للشركة لفت2ة غي2حمدودة .

-تعديل املواد 1 و 6 و7 حن النظا3 

األسا�سي.

تم اإليداع القانوني في املحكسة   -

 17 بباريخ  بالدارالبيضاء  البجارية 

يونيو 0)0) برقم 736074.
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حكبب الحسابات

 ش.3.3

D&S COM شارع الحزا3 الكبي2 تجزئة 

املوحدين

 إقاحة يوسف 3 رقم 1 الحي املحسدي

الدار البيضاء

الهاتف 66.60.03.))05

BAGETRA شركة
ش.3.3 (ش.و) 

 - رفع رأسسال الشركة
بسقب�سى الجسع العا3 الغي2العادي 

بباريخ 7 أغسطس 0)0) قررالشريك 

حقرها   ،BAGETRA لشركة  الوحيد  

شارع  بالدارالبيضاء  االجبساعي 

املوحدين،                  الكبي2،تجزئة  الحزا3 

الحي   ،  1 رقم   3 يوسف  إقاحة 

املحسدي ، حايلي :       

حن  الشركة  حال  رأس  رفع 

 500.000.00 100.000.00درهم إلى 

درهم.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 .18 بباريخ  بالبيضاء  البجارية 

أغسطس  0)0) تمت رقم 743407. 
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PARCOSER

SARL

العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 

3 حارس  الغي2 العادي املنعقد بباريخ 

0)0) بالدارالبيضاء تقرر حا يلي :

حن   : اإلجبساعي  املقر  نقل 

 H العنوان القديم أهل الغال3 بلوك

ال 2نو�سي  سيدي  رقم))6  الشقة 

الجديد  العنوان  إلى  الدارالبيضاء 

تجزئة  عزالدين  حي  زنقة   31 رقم 

املحسدي  حي  الذهب  إقاحة  بغداد 

الدارالبيضاء.

تميين القانون األسا�سي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  للسمكسة  الضبط  كبابة 

أغسطس   18 بباريخ  بالدارالبيضاء 

0)0) تمت رقم 743433.
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        CONSTITUTION D’UNE SARL D’ASSOCIE

UNIQUE

BSR DISTRIBUTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

رأسسالها : 10.000,00 درهم

حجسوعة  االجبساعي:  املقر 

رقم  ـ   ( املجسوعة السكنية  البقد3، 

17 ـ الطابق الثاني ـ سيدي ال 2نو�سي ـ 

الدار البيضاء.

1 - تبني الشعار:

 بسقب�سى قرار  الشريك الوحيد، 

 بباريخ 7) حن يوليو 0)0)، تقرر حايلي :

ستزاول الشركة نشاطها العسلي تمت 

  .YOUSTYL  شعار

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  (

باملحكسة  الضبط  بكبابة  القانوني 

.بباريخ  البيضاء  الدار  البجارية 

رقم  تمت   (0(0 أغسطس   17

 .743(33
حسبخلص حن أجل اإلشهار

199 P

SOMIBOPE شركة
ش.م.م ش.و

رأسسالها : 300.000 درهم

املقر االجبساعي : 150 حي ابن رشد 

جرادة

الشريك  قرار  حمضر  بسوجب 

الوحيد بباريخ فاتح يوليو 0)0) تقرر 

حا يلي :

اجبساعية  حصة   3000 بيع 

 FH و  ر ب  حلك خرحاش حمسد  في 

و  تيولى حمسد ر ب  لفائدة   14360

.FH3083

تعيين السيد تيولى حمسد كسسي2 

وحيد للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

أغسطس   6 بباريخ  البجارية بوجدة 

0)0) تمت رقم 1677.

200 P

 BENIOUCH
S.A.R.L

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
رأسسال :  500.000,00  درهم

املقر االجبساعي : 65) شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم )9 

الدارالبيضاء –أنفا

السجل البجاري 378659 

إعالن تعديلي 
اجبساع  حمضر  بسوجب 

 16 بباريخ  االسبثنائي  العا3  الجسع 

شركة  شركاء  وافق   ، يوليو0)0) 

BENIOUCH S.A.R.L.، على حايلي :

 بقيسة 100 درهم 
ً
بيع 1666 سهسا

السيد  لصالح  بنيس  حهدي  للسيد 

أوشان  والسيد  شفيق  الحق  عبد 

طارق.

بعد  املال  لرأس  الجديد  البوزيع 

نقل األسهم:

بسبلغ  املال  رأس  تمديد  تم 

500.000.00 (خسسسائة ألف) درهم 

حقسم إلى خسسة آالف (5000) سهم 

درهم لكل حنها حرقسة   (100) بسائة 

حن 1 إلى 5000.

 (500 شفيق  الحق  عبد  السيد 
قطعة. 50.000.00) درهم

السيد طارق أوشان 500) قطعة 
 5000 إجسالي  درهم   (50.000.00

سهم 500.000.00 درهم
حهدي  السيد  املسي2  اسبقالة 

بنيس حن حنصبه.
املنفرد  بالبوقيع  الشركة  سبلتز3 

للسيد طارق أوشان.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
برقم  بالدارالبيضاء  البجارية 

34)743 بباريخ 17 يوليو0)0).
201 P

 COMPROMIS
SARL 

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بقيسة 000.000.)1 درهم

املقر الرئي�سي: 79 شارع املسبقبل 
تجزئة عثسان بوزنيقة.

رقم السجل البجاري    831
تعيين املسي2ين

وفقا ملداوالت الجسع العا3 العادي 
اسبثنائي  بشكل  املنعقدة  لشركاء 
شركة  قررشركاء   (0(0 ف 2اير   4 في 

.COMPROMIS  SARL
السيدة  تعيين حسي2ين حشاركين: 

ليلى لطفي والسيد. سليم لطفي.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بباريخ  سليسان  بن  االببدائية 

يونيو 0)0) برقم 150/2020.
202 P

 PICADAM
SARL 

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بقيسة 100،000 درهم

املقر الرئي�سي: 47 شارع الحسن 
الصغي2 ، الدار البيضاء.

السجل البجاري رقم 3)1367
تعيين املسي2ين

العا3  االجبساع  ملداوالت  وفًقا 
بشكل  املنعقد  لشركاء،  العادي 
اسبثنائي في 4 ف 2اير 0)0) ، لشركة 

.PICADAM  SARL
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حسي2ين  تعيين  لشركاء  قرار 
حشاركين:

 السيدة ليلى لطفي.
 والسيد. سليم لطفي.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالدارالبيضاء  البجارية 

حارس 0)0) برقم 733963.
203 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
  LYONNAISE MAROCAINE

SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بقيسة  484.000 درهم
املقر الرئي�سي: 47 شارع الحسن 

الصغي2 ، الدار البيضاء.
السجل البجاري رقم 505

تعيين املسي2ين
العا3  االجبساع  ملداوالت  وفًقا 
بشكل  املنعقد  الشركاء،  العادي 
اسبثنائي في 4 ف 2اير 0)0) ، لشركة 
 IMMOBILIERE LYONNAISE

MAROCAINE
حسي2ين  تعيين  الشركاء  قرر  
لطفي  ليلى  السيدة   : حشاركين 

والسيد سليم لطفي
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ البيضاء  بالدار   البجارية 

11 حارس 0)0) برقم )73396.
204 P

شركة أبو غزالة للتدريب 
االلكت2وني

ذات املسؤولية املحدودة بشريك 
وحيد

رأسسالها 100.000.00 درهم
النصر  ساحة  االجبساعي  املقر 

شارع خريبكة رقم 8 الدار البيضاء.
توسيع الهدف االجبساعي

بباريخ عرفي  عقد   بسوجب 
08/07/2020 قرر أعضاءشركة أبو 
للبدريب االلكت2وني رأسسالها  غزالة 
حقرها  يوجد  درهم   100.000
بالبيضاء ساحة النصر شارع خريبكة 

رقم 8 الدار البيضاء حا يلي :

توسيع الهدف االجبساعي بإضافة 

النشاط البالي :

وتصدير  واسبي2اد  وشراء  بيع 

أجهزة الكسبيوتر واألجهزة املكبتية.

واملواد  الكسبيوتر  شبكات 

االستهالكية الكسبيوتر

وتصدير  واسبي2اد  وشراء  بيع   •

االتصاالت  وحعدات  حنبجات 

السلكية والالسلكية.

الكسبيوتر،  أجهزة  حلحقات 

الثاببة،  الكسبيوتر  أجهزة  وخاصة 

وأجهزة الكسبيوتر املحسولة، واألجهزة 

اللوحية ، وامللحقات

 املبعلقة بجسيع أجهزة الكسبيوتر،

إلخ. 

وتركيب  وتأجي2  وشراء  بيع   •

حعدات  جسيع  وصيانة  وتسليم 

واالتصاالت  املعلوحات  تكنولوجيا 

آالت  وخاصة  والالسلكية،  السلكية 

النسخ وأجهزة الكسبيوتر،

الطابعات والفاكسات واملاسحات 

الضوئية والبصسيسات، إلخ.

واملنشآت  والصيانة  الصيانة   •

املخبلفة املبعلقة بالغرض املؤس�سي،

وبراحج  املعلوحات  نظم  تنفيذ   •

الكسبيوتر.

العلسية  األجهزة  وتجارة  تطوير   •

وحنبجات الكسبيوتر

البعليسية،

املبعلقة  األسئلة  دراسة جسيع   •

واملجال  املعلوحات  ببكنولوجيا 

الرقمي.

• املشاركة بكافة أشكالها في جسيع 

الشركات واملعاهد واملنظسات املهنية.

تم  التي  والجسعيات  االتمادات 

إنشاؤها أو إنشاؤها باسبخدا3 كائن 

حشابه أو ذي صلة،

حن   4 املادة  تعديل  تقرر  ولذلك 

النظا3 األسا�سي.

للبصويت  القرار  هذا  اعبساد  تم 

باإلجساع.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  بالبيضاء  البجارية 

عدد  تمت  بالبيضاء   2020/08/12

.74(837

205 P

SOIREE PYJAMA
SARL

تصفية الشركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

برأسسال 100.000 درهم

املقر االجبساعي شارع املسي2ة زنقة 

6 اكبو بر رقم 6 الطابق 3 الشقة  

)الراسين الدار البيضاء

على الجسع العا3 االسبثنائي  بناًء 

تمديد  تم   ،08/06/2020 بباريخ 

حجسوعة الشركاء على النمو البالي :

عسليات  جسيع  على  املوافقة   -

: SOIREE PYJAMA تصفية شركة

البصفية  تقرير  اعبساد   -

حمض  بشكل  عليه  والبصديق 

وبسيط دون أي تمفظ. 

ُيسنح السيد عاطف حبيبي إبراء 

ذحة كاحلة حن واليبه كسصٍف وإعفاء 

نهائي حن إدارته حنذ الحل املبكر حتى 

اآلن :

ُيعلن عن اكبسال عسليات تصفية 

البصفية  إغالق  وإعالن  الشركة 

املذكورة اعبباًرا حن هذا اليو3.

املبعلقة  السندات  إيداع  تم 

بالبصفية باملحكسة البجارية بالدار 

تمت   11/8/2020 بباريخ  البيضاء 
رقم 0041013).

206 P

BEAULIEU JUICE BAR
SARL

رأسسال 100.000 درهم

املقر االجبساعي 47 زنقة ايت اورير 

الدار البيضاء

العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 

 10/07/2020 بباريخ  االسبثنائي 

تقرر حايلي

تقرير املصفي و إبراء ذحة املسي2:

سساعهم  بعد  الشركاء  يوافق 

تالوة تقرير حصفي الشركة على هذا 

والحسابات  أجزائه  بجسيع  البقرير 

التي يعدها املصفي.

ذحة  إبراء  يعطي  فإنه  وبالبالي، 

للنقض  قابلة  وغي2  ونهائية  كاحلة 

دون  يوافق  أنه  حعلًنا  للسصفي، 

واإلجراءات  األعسال  على  تمفظ 

هذا  تنفيذ  أجل  حن  بها  يقو3  التي 

البفويض.

قرار البصفية النهائي وفًقا للقانون 

اجبساع  وحمضر  األسا�سي  والنظا3 

الشركاء  يقرر   ،07/10/2020

لشركة  النهائية  البصفية  باإلجساع 

.BEAULIEU JUICE

حن  التشطيب   / املصفي  سلطة 

السجل البجاري

سنح جسيع الصالحيات للسصفي 
ُ
ت

تشطب  في  قدًحا  امل�سي  أجل  حن 

حن   BEAULIEU JUICE BAR شركة 

قائسة الرسم الضريبي املنهي والسجل 

البجاري في الدار البيضاء.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

13/8/2020 برقم 743057.

207 P

شركة MEKKI IMPORT ش.م.م

رأسسالها 80.000 درهم

املقر االجبساعي : حي الرازي رقم 18) 

جرادة

العا3  الجسع  حمضر  بسوجب 

االسبثنائي املنعقد بباريخ 16 ديسس 2 

019) تقرر حا يلي :

املصادقة على حسابات البصفية 

والتشطيب الكلي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 

يوليو   (8 بباريخ  بوجدة  البجارية 

0)0) تمت رقم 1613.

208 P
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 STE LES CEPAGES  

MAROCAINS REUNIS

SA

 CAPITAL SOCIAL : 77.771 400

DHS

 SIEGE SOCIAL : UP 5109, Oued

 Jdida, Sebaa Ayoun, Route PI de

Fès Meknes

تأسيس شركة

العا3  الجسع  حمضر  بسوجب 

الذي   ،(0(0 حاي   6 للشركة بباريخ 

اتخذ القرارات اآلتية :

تسديد غرض الشركة إلى اسبغالل 

إلنباج  املبخصصة  األرا�سي  وتطوير 

وتخسي2 الشعي2 والذرة.

حن  و))،   3 الفصول  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

.1314
للنشر واإليداع

ديوان األسباذ احسان بنسودة

209 P
 

 STE DES BOISSONS DU

MAROC - SBM

S A

 SIEGE SOCIAL 38 BD AIN

 IFRANE - LOT ALAMIA - SIDI

MOUMEN CASABLANCA

العا3  الجسع  حمضر  بسوجب 

للشركة بباريخ 7) أبريل 0)0)، الذي 

اتخذ القرارات اآلتية :

تسديد غرض الشركة إلى تصنيع، 

داخل  وشراء  بيع  تسويق،  توزيع، 

وخارج املغرب.

أعضاء  حنصب  حدة  تقليص 

حجلس اإلدارة إلى 3 سنوات.

 ((  ،18  ،16  ،1 تعديل الفصول 

و5) حن القانون االسا�سي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

.(344(
النشر واإليداع

ديوان األسباذ احسان بنسودة

210 P

 STE OMA FOOD GROUPE
SARL AU

AU CAPITAL DE 10.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA

  ANGLE BD GEORGES SAND

 & A V STENDHAL RESIDENCE

BENBER, MAGASIN N°45

بديوان  توثيقي  عقد  بسوجب 

 16 بباريخ  بنسودة  احسان  األسباذ 

0)0)، تم تأسيس شركة ذات  يناير 

بسساهم وحيد  املحدودة  املسؤولية 

والتي تبضسن حا يلي :

 OMA FOOD  : التسسية 

GROUPE 3 3 3 و.

درهم   10.000  : راسسال الشركة 

 100 100 حصة حن فئة  حوزع على 

درهم للحصة الواحدة.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بسساهم وحيد.

زاوية شارع   45  : املقر االجبساعي 

الدار  وسباندهال  ساند  جورج 

البيضاء.

املدة : 99 سنة.

الهدف : حطعم وأشغال حخبلفة.

املالكي  عسر  السيد   : التسيي2 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  والحاحل 

.BE8((546 رقم

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجاية 

.458(45
للنشر واإليداع

ديوان األسباذ

211 P

 STE MAROCAINE DES

TABACS
SA

 CAPITAL SOCIAL : 712000000

DHS

 SIEGE SOCIAL : BOULEVARD

DE LA CORNICHE ANFA PLACE

 IMMEUBLE P BUREAUX

 BATIMENT OUEST 20180

CASABLANCA

اإلداري  حمضراملجلس  بسوجب 

 ،(019 أكبوبر   14 بباريخ  للشركة 

الشركة  حقر  نقل  قرار  اتخاد  تم 

احسد  زنقة   87  : البالي  العنوان  إلى 

الفيكيكي 0500)، الدار البيضاء.

العا3  الجسع  حمضر  بسوجب 

 (019 نوفس 2   19 االسبثنائي بباريخ 

الذي اتخد القرارات اآلتية :

إلى  الشركة  حقر  نقل  قرار  قبول 

الفيكيكي  احسد  زنقة   ،87 العنوان 

0500) الدار البيضاء.

القانون  حن   ،4 الفصول  تعديل 

األسا�سي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

.737716
للنشر واإليداع

ديوان األسباذ احسان بنسودة

212 P

MME ELFATHI FATIMA-

ZAHRA ET CONSORTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها : 000.000.)1 درهم

حقرها االجبساعي : زنقة سسية أقاحة 

شهر زاد 3، الطابق 5، رقم ))

حي النخيل، الدار البيضاء

بديوان  توثيقي  عقد  بسوجب 

بباريخ بنسودة  احسان   األسباذ 

تم تأسيس شركة   ،(0(0 يوليو   3  

والتي  املحدودة  املسؤولية  ذات 

تبضسن حا يلي :

 MME ELFATHI  : التسسية 

 FATIMA-ZAHRA ET CONSORTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

 1(.000.000  : الشركة  رأسسال 

درهم حوزع على 0.000)1 حصة حن 

فئة 100 درهم للحصة الواحدة.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجبساعي : زنقة سسية اقاحة 

حي   ،(( رقم   ،5 الطابق   ،3 شهر زاد 

النخيل، الدار البيضاء.

املدة : 99 سنة.

فندقية  وحدة  تسيي2   : الهدف 

وتوابعها.

السيدة فاطسة الزهراء   : التسيي2 

البعريف  لبطاقة  الحاحلة  الفاتحي 

.BE510891 الوطنية رقم

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجارية 

بالسجل  البقييد  740374.تم 

رقم  تمت  البيضاء  بالدار  البجاري 

.4665(5
للنشر واإليداعديوان

األسباذ احسان بنسودة.

213 P

STE NOVIMO
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL DE

400.000 DHS

 SIEGE SOCIAL A CASABLANCA

144 RUE ME SMIHA

 6EME ETAGE APPARTEMENT

N° 35

بديوان  توثيقية  عقود  بسوجب 

بالدار  حوثق  احسان،  األسباذ 

البيضاء، تم حا يلي :

اجبساعية  حصة   1000 ل  هبة 

حمسد  السيد  حن  كل  يسلكها  التي 
الجوهري  حسن  والسيد  الجوهري 

سعيدة  السيد  لفائدة  بالشركة 

الجوهري، والسيدة سناء الجوهري، 

وذلك بالتساوي بينهسا.
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اجبساعية  حصة   1(00 ل  هبة 
التي يسلكها كل حن السيد عبد الكريم 
الجوهري  يونس  والسيد  الجوهري 
االله  عبد  السيد  لفائدة  بالشركة 
الجوهري  السيدة اسساء  الجوهري، 
وذلك  الجوهري  نادية  والسيدة 

بالتساوي بينهم.
االسبثنائي  العا3  الجسع  حمضر 

الذي اتخذ القرارات اآلتية :
قبول لهبة 1000 حصة اجبساعية 
حمسد  السيد  حن  كل  يسلكها  التي 
الجوهري  حسن  والسيد  الجوهري 
سعيدة  السيدة  لفائدة  بالشركة 

الجوهري والسيدة سناء الجوهري.
قبول لهبة 00)1 حصة اجبساعية 
التي يسلكها كل حن السيد عبد الكريم 
الجوهري  يونس  والسيد  الجوهري 
االله  عبد  السيد  لفائدة  بالشركة 
الجوهري  السيدة أسساء  الجوهري، 
وذلك  الجوهري  نادية  والسيدة 

بالتساوي بينهم.
تعديل الفصول 6، 7 حن القانون 

األسا�سي للشركة.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 
7) يوليو 0)0)، تمت رقم 741106.

للنشر واإليداع
ديوان األسباذ احسان بنسودة

214 P

LATIFIA FINANCES
SARL

 CAPITAL SOCIAL 1.000.000
DHS

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA
 BOULEVARD MOULAY ISMAIL
 ANGLE RUE MAAMOURA AIN

SEBAA
RC : 171585
IF 01681802

ICE 000012850000019
بديوان  توثيقية  عقود  بسوجب 
بالدار  حوثق  احسان،  األسباذ 

البيضاء، تم حا يلي :

هبة حجسوع الحصص االجبساعية 

السال3  عبد  السيد  يسلكها  التي 

بناني   : بناني بالشركة لفائدة أبنائه 

(حمسد، عدنان، هند، نريم حديجة).

االسبثنائي  العا3  الجسع  حمضر 

الذي اتخذ القرارات اآلتية :

الحصص  حجسوع  هبة  قبول 

السيد  طرف  حن   االجبساعية 

: أبنائه  لفائدة  بناني  السال3   عبد 

نريم  هند  عدنان،  (حمسد  بناني 

حديجة).

توزيع جديد لراسسال الشركة.

القانون  حن  الفصول  تعديل 

األسا�سي للشركة.

اسبقالة السيد عبد السال3 بناني 

كسسي2 للشركة.

تعيين السيد حمسد بناني والسيد 

عدنان بناني كسسي2ين جدد للشركة.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

ف 2اير 0)0)، تمت رقم 8)7315.
للنشر واإليداع

ديوان األسباذ احسان بنسودة

215 P

O DAY INT
SARL AU

تأسيس شركة
في  حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

019)، قد  أكبوبر   30 الرباط بباريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 O DAY INT SARL  : التسسية 

.AU

أشغال   : االجبساعي  الهدف 

حخبلفة والبناء.

رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

السيد  100 درهم للحصة الواحدة، 

سعد دربال 1000 حصة.

 ،80( رقم   0( حي النهضة   : املقر 

تسارة.

املسي2 : السيد سعد دربال.

 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

9057)1، تسارة.

216 P

STE DIMELAL
SARL

رأسسالها : 100.000 درهم

 RUE 4 : حقرها االجبساعي

 SOUISRA APPT N° 3 1ERE

ETAGE OCEAN -RABAT

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

شركاء  قرر   ،(0(0 يوليو   8 بباريخ 

حمدودة  DIMELALشركة  شركة 

درهم   100.000 املسؤولية رأسسالها 

حا يلي :

الزيادة في أسسال الشركة املذكورة 

 5.000.000 إلى  رفعه  بغرض  أعاله 

درهم وذلك بادحاج الحساب الجاري 

للشركة بسا قدره 4.900.000 درهم.

وعليه سيبم تعديل الفصلين 6 و 

7 وفق القانون األسا�سي كسا يلي :

أعاله  املذكور  الشركة  راسسال 

إلى  حقسسة  درهم   5.000.000

50.000 حصة بقيسة إسسية قدرها 

الشركاء  على  قسست  درهم   100 

كسا يلي :

لينا بند حسان 10.000 حصة.

ليلى بند حسان 10.000 حصة.

احسد بند حسان 10.000 حصة.

 10.000  : حسان  بند  ادريس 

حصة.

جسال بند حسان : 5.000 حصة.

حريسة قاصدي 5000 حصة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 5 أغسطس 0)0)، تمت رقم 

.105981
حن أجل اإليداع والنشر

217 P

SELECTCO

SARL

في  حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

قد   ،(0(0 يوليو   7 بباريخ  الرباط 

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة

إدارة خدحة   : االجبساعي  الهدف 

املوارد التشرية.

(تكوين،  اإلدارية  االستشارات 

تنضيم حدث، اتصاالت).

رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة :

340 حصة رشد أنس.

نايت  الكريم  عبد  حصة   330

الدوش.

330 سسي2 زيزاح.

حن  اببداء  سنة   99   : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

شارع باتريس لوحوحبا   77  : املقر 

رقم 6 حسان، الرباط.

املسي2 : رشد أنس.

البجارية  املحكسة  في  اإليداع  تم 

 ،(0(0 17 أغسطس  بالرباط بباريخ 

تمت رقم )10610.

رقم السجل البجاري : 145089.

218 P

HAMZEZ SERVICES

SARL AU

في  حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

0)0) قد  5 أغسطس  الرباط بباريخ 

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة.

الهدف االجبساعي :

خدحات السيارات.

تاجر سيارات جديدة وحسبعسلة.

اصالح وصيانة وتخصيص أي نوع 

حن أنواع السيارات.
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الغيار  وقطع  املعدات  تاجر 

وامللحقات لجسيع أنواع السيارات.

رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 إلى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحد :

1000 حصة املعضا�سي حمسد.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

الحسن  شارع   73 املكازة  املقر 

الثاني، الصخي2ات.

املسي2 : املعضا�سي حمسد.

البجارية  املحكسة  في  اإليداع  تم 

 ،(0(0 18 أغسطس  بالرباط بباريخ 

تمت رقم 3769.

رقم السجل البجاري : 130451.

219 P

STE NAIMTRAV
SARL

رأسسالها : 5.000.000 درهم

املقر االجبساعي : رقم 44 الحي 

الصناعي الرشيدية

بيع أسهم الشركة
تبعا للسداولة التي تست في الجسع 

بباريخ  املنعقد  العادي  الغي2  العا3 

0) يونيو 0)0)، تقرر حا يلي :

بيع أسهم السادة الصلبي عي�سى، 

عبد  الصلبي  السال3،  عبد  الصلبي 

والتي  الكريم  عبد  والصلبي  الرحيم 

تقدر بسا حجسوعه 40.000 حصة إلى 

السيد الصلبي حمسد بثسنها القانوني 

100 درهم للحصة الواحدة.

تمين نظا3 الشركة.

وهكذا تم تغي2 املواد 6، 7 و8 حن 

قانون الشركة كسا يلي :

املادة 6 املساهسات.

ساهم الشركاء في رأسسال الشركة 

في  درهم   5.000.000 قدره  بسا 

صندوق الشركة.

املادة 7 الرأسسال.

رأسسال  في  ساهسوا  الشركاء 

الشركة كسا يلي :

ب  ساهم  حمسد  الصلبي  السيد 

5.000.000 درهم.

املجسوع : 5.000.000 درهم.

املادة 8 الحصص.

 50.000 حمدد  الشركة  رأسسال 

حصة حوزعة كسا يلي :

ب  ساهم  حمسد  الصلبي  السيد 

50.000 حصة.

املجسوع : 50.000 حصة,

تمديث قانون الشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

رقم  تمت   ،(0(0 أغسطس   18

.224/2020

220 P

شركة لعاطي فندق

ذ 3 3

رأسسالها : 8.800.000 درهم

املقر االجبساعي : شارع املولى 

إسساعيل ص ب 188 ارفود

بيع اسهم الشركة
تبعا للسداولة التي تست في الجسع 

العا3 الغي2 العادي املنعقد بباريخ 5) 

حاي 019)، تقرر حا يلي :

الحج  بلحسان  السيد  بيع أسهم 

حمسد والتي تقدر بمصة 48.400 إلى 

السيد بلحسان إسساعيل.

إسساعيل  بلحسان  السيد  تعين 

حسي2 للشركة.

تميين نظا3 الشركة.

وهكذا تم تغي2 املواد 6 - 7 8 و15 

حن قانون الشركة كسا يلي :

املادة 6 املساهسات.

ساهم الشركاء في رأسسال الشركة 

في  درهم   8.800.000 قدره  بسا 

صندوق الشركة.

املادة 7 الرأسسال.

رأسسال  في  ساهسوا  الشركاء 

الشركة كسا يلي :

السيد بلحسان إسساعيل ساهم 

السادة ورثت  درهم   4.840.000 ب 

بلحسن الحاج احسد حسثلين بالسيد 

بلحسن حمسد عبد الصساد ساهسوا 

ب 3.960.000 درهم.

املجسوع : 8.800.000 درهم.

املادة 8 الحصص :

رأسسال الشركة حمدد في 88.000 

حصة حوزعة كسا يلي :

السيد بلحسان إسساعيل ساهم 

ب 48400 حصة.

الحاج  بلحسان  ورثة  السادة 

بلحسسن  بالسيد  حسثلين  احسد 

ب  ساهسوا  الصسد  عبد  حمسد 

39600 حصة.

املجسوع : 88.000 حصة.

املادة 15  تسيي2 الشركة :

إسساعيل  بلحسان  السيد  تعين 

حسي2 للشركة.

تمديث قانون الشركة.

باملحكسة  تم   : القانوني  اإليداع 

بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

رقم  تمت   ،(0(0 أغسطس   13

.217/2020

221 P

STE HH CAFTANS
SARL

تأسيس شركة
 (0(0 أغسطس   6 بباريخ  تم 

وضع قانون حنظم لشركة باملسيزات 

البالية :

 STE H H CAFTANS التسسية  

SARL ش ذ 3 3.

الهدف : خياطة القفطان املغربي.

وتصدير  اسبي2اد  بيع،  شراء، 

املنبجات البقليدية.

املقر االجبساعي : تجزئة أزهار 3 س 

الولفة   13 شقة   (99 ب عسارة   (4

الدار البيضاء.

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 
إلى  حقسسا  درهم   100.000 حبلغ 
درهم   100 فئة  حن  حصة   1000

حوزعة كاآلتي :
السيدة هاجر حلبي 500 حصة.
السيد حسيد كنو 500 حصة.

غي2  ملدة  اإلدارة  تسي2   : اإلدارة 
هاجر  السيدة  طرف  حن  حمدودة 

حلبي.
أو  حلبي  هاجر  السيدة  البوقيع 

السيد حسيد كنو.
حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 
فاتح يناير إلى غاية 31 ديسس 2 حن كل 

سنة.
99 سنة اببداء  : حددت في  املدة 

حن تاريخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
البيضاء  بالدار  البجارية  املحكسة 
البجاري  بالسجل  الشركة  وسجلت 

بالدار البيضاء تمت رقم 468679.
222 P

CABINET AL JARROUDI

24-AVENUE DE 18 NOVEMBRE NADOR

TEL 0536604034

FAX : 0536333242

 STE RESIDUO ZERO
AGRICOLA MAROC

SARL
تأسيس شركة

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
6 أغسطس 0)0)، تم تأسيس شركة 
حمدودة املسؤولية ذات الخصائص 

البالية :
 RESIDUO شركة   : التسسية 
 ZERO AGRICOLA MAROC SARL

شركة حمدودة املسؤولية.
اآلسسدة  حصنع   : الهدف 
البنظيف  وحنبجات  االيكولوجية، 

واملطهرات.
البجارة  غرفة   : االجبساعي  املقر 
اإلداري  الحي  والخدحات  والصناعة 

شارع القايد احسد الريفي الناظور.
في حمددة  الشركة  حدة   :  املدة 

 99 سنة.
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في  حمدد   : االجبساعي  الرأسسال 

 5000 إلى  قسست  درهم،   500.000

 100 فئة  حن  اجبساعية  حصة 

درهم للواحدة كلها حكبتبة وحمررة 

كسا يلي :

الحفيظ  عبد  الجرودي  السيد 

1.750 حصة اجبساعية.

اسبيبا  خو�سي  جي2اردو  السيدة 

باييخو 1.750 حصة اجبساعية.

السيدة كسبييو حارتينيس خو�سي 

سانتياغو 750 حصة اجبساعية.

السيد سيين فويغوس رودريجيس 

خوان حانويل 750 حصة اجبساعية.

املجسوع : 5.000 حصة اجبساعية.

السنة   : االجبساعية  السنة 

االجبساعية تتبدئ في الفاتح حن يناير 

في 31 حن ديسس 2.

الشركة  التسيي2  عين   : التسيي2 

وملدة غي2 حمدودة كل حن :

الحفيظ  عبد  الجرودي  السيد 

رقم   1958 يناير   4 بباريخ  حزداد 

 ،S-12758 بطاقة البعريف الوطنية

 (6 نوفس 2 رقم   18 بشارع   : الساكن 

الناظور.

اسبيبا  خو�سي  جي2اردو  السيد 

 1980 أبريل   3 باييخو حزدادة بباريخ 

الوطنية  البعريف  بطاقة  رقم 

S-001802M، الساكن بعسارة حارينا 

الناظور ) حي أوالد حيسون، الناظور.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بالناظور بباريخ )1 أغسطس 0)0)، 

تمت رقم 755).

ألجل النشر والببليغ

223 P

CABINET AL JARROUDI

24-AVENUE DE 18 NOVEMBRE NADOR

TEL 0536604034

FAX : 0536333242

STE AHMIAN COMPTOIR
SARL

تأسيس شركة

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم تأسيس شركة   ،(0(0 10 يوليو 

حمدودة املسؤولية ذات الخصائص 

البالية :

 AHMIAN شركة   : التسسية 

حمدودة  شركة   COMPTOIR

املسؤولية.

املواد  وبيع  اسبي2اد   : الهدف 

الكهربائية والصحية.

الشارع الرئي�سي   : املقر االجبساعي 

39 رقم )1) الناظور.

املدة : حدة الشركة حمددة في 99 

سنة.

في  حمدد   : االجبساعي  الرأسسال 

 1000 إلى  قسست  درهم   100.000

 100 فئة  حن  اجبساعية  حصة 

 درهم للواحدة كلها حكبتبة وحمررة 

كسا يلي :

 700 حمسادي  احسياني  السيد 

حصة اجبساعية.

 300 حصطفى  احسياني  السيد 

حصة اجبساعية.

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

الفاتح يناير وتنبهي في 31 حن ديسس 2.

الشركة  لتسيي2  عين   : التسيي2 

وملدة غي2 حمدودة :

السيد احسياني حمسادي، حزدادة 

بباريخ فاتح ديسس 2 1990 رقم بطاقة 

 ،S-286663 الوطنية  البعريف 

رقم  األول  الحسن  بشارع  الساكن 

685 الناظور.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بالناظور بباريخ 10 أغسطس 0)0)، 

تمت رقم 639).
ألجل النشر والببليغ

224 P

STE MACADI شركة
S.A.R.L

حركز أوالد، ازباير، واد احليل، تازة

الرسم املنهي : 60183)16

البعريف الجبائي : 14)45867

السجل البجاري : 5451

البعريف الجبائي املوحد: 

00(50((430000036

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

3 يوليو 0)0) ببازة تم تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدودة لألشخاص 

األسا�سي  القانون  على  املوقعين 

للشركة املذكور خصائصها كالبالي :

 : للشركة  القانونية  التسسية    -

.STE MACADI S.A.R.L شركة

- املوضوع اإلجبساعي للشركة : 

 C O M M I S S I O N N A I R E

GERANT D’ENTREPRISE

 BUREAUTIQUE MARCHAND

DE FORNITURES

 TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTION

- املقر اإلجبساعي للشركة : 

احليل،  واد  ازباير،  أوالد،  حركز 

تازة.

الشركة  إن حدة   : الشركة  -حدة 

حمددة في 99سنة.

للشركة  اإلجبساعي  الرأسسال   -

100.000.00 درهم حقسم  حمدد في 

 100 1000 حصة قيسة كل حنها  إلى 

درهم وتبوزع على الشكل البالي :

عبد الغفور األعرج 500 حصة.

بلشقر حمسن 500 حصة.

تسيي2 الشركة : إن الشركة حسي2ة 

وحدارة حن طرف السيد عبد الغفور 

األعرج.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع   -

ببازة  اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 11 أغسطس 0)0) تمت عدد 

.2020/354

225 P

STE VIKING TRANS IMP-

EXP

S.A.R.L A.U

30 تجزئة جنان الزوين، تازة

الضريبة املهنية : 19)15615

البعريف الجبائي: 40490497

السجل البجاري : 571)

البعريف الجبائي املوحد : 

0014497790000(6

توسيع نشاط الشركة
حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم  ببازة   (0(0 يونيو   (4 بباريخ 

 STE VIKING نشاط شركة  توسيع 

TRANS IMP-EXP S.A.R.L A.U ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

نشاط  بإضافة  وذلك  الوحيد 

 TRANSPORT DE BAGAGES

تم  كسا   NON ACCOMPAGNES

 IMPORT نشاط  على  التشطيب 

 -EXPORT ET TRANSPORT DE

حوضوع  حن   MARCHANDISES

الشركة.

بكبابة  تم   : القانوني  -اإليداع 

ببازة  اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت   (0(0 أغسطس   1( بباريخ 

.359/2020
اإلحضاء :

املسي2 للشركة

226 P

بيف صوالر

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

 6 في  بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ 

القانون  تم وضع   ،(0(0 أغسطس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص البالية :

التسسية : بيف صوالر.
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املوضوع اإلجبساعي :

الطاقة  حشاريع  وتنفيذ  -دراسة 

املبجددة.

اإلنارة  حشاريع  وتنفيذ  -دراسة 

بالطاقة الشسسية.

أجل  حن  املزارعين  -دعم 

اإلسبخدا3 السليم للطاقة املبجددة.

- خدحة، صيانة، تشغيل األلواح 

الكهروضوئية.

- إنباج وتخزين الطاقة الشسسية.

توريد،  تصدير،  اسبي2اد،   -

الطاقة  حنشآت  وتشغيل  تركيب، 

الشسسية.

- اسبي2اد، تصدير، توريد، تركيب 

وتشغيل الت2كيبات الكهربائية.

- تجارة.

املقر اإلجبساعي : حي املوظفين رقم 

)13 أيت إعزا تارودانت.

حن  سنة   99 في  حددت   : املدة 

تاريخ تأسيس الشركة النهائي.

حدد   : اإلجبساعي  الرأسسال 

درهم   100.000.00 في  الرأسسال 

إجبساعية  1000 حصة   حقسسة إلى 

حصة  لكل  درهم   100 قيسة  حن 

حمسد  السيد  بإسم  كاحلة  حسجلة 

بفردو.

: تسي2 الشركة حن طرف  التسيي2 

السيد حمسد بفردو.

فاتح  حن  تتبدئ   : املالية  السنة 

كل  حن  ديسس 2   31 في  وتنبهي  يناير 

سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كبابة  لدى  القانوني 

باملحكسة اإلببدائية ببارودانت بباريخ 

18 أغسطس 0)0) تمت رقم 1181.

227 P

حربول عبد الحق

حكبب املحاسبة

16 شارع الرباط تازة الجديدة

الهاتف : 81916)0535

 STE EQUIPEMENT SERVICE

INFOTECH
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأسسالها : 100.000.00 درهم

حقرها اإلجبساعي : أوالد الزبايراملركز 

وادي احليل تازة

حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

وضع  تم   ،(0(0 يوليو   16 بباريخ 

حمدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

الخصائص البالية :

 STE EQUIPEMENT : التسسية -

شركة   SERVICE INFOTECH

الشريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 

الوحيد.

- الهدف : 

بيع وشراء األجهزة املنزلية.

-أثاث وحعدات املكاتب.

رأسسال  حدد  الشركة:  رأسسال 

درهم   100.000.00 في  الشركة 

إجبساعية  حصة   1000 إلى  حوزعة 

حوزعة  وهي  درهم   100 قيسة  حن 

بشكل كاحل إلى املساهم الوحيد .

املدة : حددت حدة الشركة في 99 

سنة اببداء حن تاريخ تأسيسها.

هللا  عبد  السيد  عين   : التسيي2 

القبي حسي2ا للشركة حع تخويله كل 

الصالحيات للبصرف باسم الشركة.

أوالد    : اإلجبساعي  املقر   -

الزبايراملركز وادي احليل تازة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كبابة  لدى  القانوني 

 13 يو3  ببازة  اإلببدائية  للسمكسة 

 368 عدد  تمت   (0(0 أغسطس 

السجل البجاري 5459.
إحضاء :

السيد القبي عبد هللا

228 P

شركة دار تركيا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات رأسسال : 50.000.00درهم

املقر اإلجبساعي : إناصر رقم 9 قصبة 

تارودانت

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

015)، لشركة  املؤرخ في 9) ستبس 2 

دار تركيا تست املصادقة على حا يلي :
بوشون  اآلنسة  املسي2ة  اسبقالة 

لين فلورنس باعببارها حسي2ة سابقة 

غي2 حساهسة.

أسئلة حخبلفة.

بكبابة   : القانوني  اإليداع  تم 

اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 

أغسطس   18 بباريخ  ببارودانت 

0)0) تمت رقم )118.
بسثابة حقبطف وبيان

املسي2

229 P

فيطاكو3

حكبب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

30 زنقة لبنان الشقة رقم 8 حي املحيط الرباط

الهاتف : )30.1.)05.37.7

STE LBVEX SA
شركة حساهسة ب : 300.000.00 

درهم

LBVEX SA تأسيس شركة
العنوان : حسبودع البيل في، الطريق 

الوطنية رقم 1 جساعة الصباح 

الصخي2ات-تسارة

بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

تأسيس شركة  تم   (0(0 حارس   1(

حساهسة بالخصائص البالية :

شركة   : القانونية  الصفة 

حساهسة.

.STE LBVEX SA : التسسية

الهدف : 

الغذائية  املواد  واسبي2اد  تصدير 

وغي2ها.

حسبودع البيل   : املقر اإلجبساعي 

جساعة   1 الوطنية رقم  الطريق  في، 

الصباح الصخي2ات-تسارة.

يو3  حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس.

الرأسسال  حدد   : الرأسسال 

درهم   300.000.00 في  اإلجبساعي 

 100 سهم بقيسة   3000 حقسسة إلى 

دهم لكل سهم.

الشركة   : الحسابات  حراقب 

KPMG بصفبه حراقب الحسابات.

السيد زهي2 بناني  تسيي2 الشركة: 

بصفبه رئيس املدير العا3.

باملحكسة   : القانوني  اإليداع 

اإلببدائية ببسارة بباريخ 18 أغسطس 

0)0) تمت رقم 3748.

 130419  : رقم السجل البجاري 

ببسارة.
لإلستشارة والبنتيه

فيطاكو3

230 P

سي2فاليسا حاروك

SERVALESA MAROC

SARL A.U

 شركة حمدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد 

رأسسالها : 90.000.00) درهم

حقرها اإلجبساعي : ب 11، زنقة 

الوحدة، إقاحة اإلحا3 علي، الشقة 

رقم )، الدارالبيضاء

السجل البجاري : 7)366)

تميين امللف القانوني
الحل املسبق للشركة

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

حاروك  سي2فاليسا  لشركة 

إثر  على   SERVALESA MAROC

عسلية اإلدحاج والضم للشركة األ3 

حن   SERVALESA WORLDWIDE

حن طرف   SOCIEDAA LIMITADA

اإلسباني  القانون  ذات  الشركة 

    SERVALESA  SOCIEDAD املسساة 

.LIMITADA

الحل املسبق للشركة.
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رايسوند  نيكوالس  السيد  تعيين 

 NICOLAS RAYMOND جاك فيلو

كسصفي   JACQUES FILLON

وظيفبه  إنهاء  وبالنتيجة  للشركة، 

كسسي2.

بسقر  البصفية  حقر  تمديد 

زنقة   ،11  : البالي  بالعنوان  الشركة 

الشقة  علي،  اإلحا3  إقاحة  الوحدة، 

رقم )، الدارالبيضاء.

تفويت السلط.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 

أغسطس   10 بباريخ  بالدارالبيضاء 

0)0) تمت رقم 450)74.
 للخالصة والبيان

املسي2

231 P

FONCIERE CMC

شركة حساهسة

رأسسالها : 300.000.00 درهم

املقر اإلجبساعي : تقاطع طريق 

الطريق رقم 50 والطريق الوطني 

 ROUTE 40(07 رقم 11، ص.ب

NOUCEUR سيدي حعروف 

الدارالبيضاء

تأسيس شركة

إنشاء  تم  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 FONCIERE القانون األسايي لشركة 

CMC شركة املساهسة والتي تبصف 

كسا يلي :

.FONCIERE CMC : اسسها

الشكل القانوني : شركة املساهسة.

تقاطع طريق   : اإلجبساعي  حقرها 

الوطني  والطريق   50 رقم  الطريق 

 ROUTE  40(07 ص.ب   ،11 رقم 

حعروف  سيدي   NOUCEUR

الدارالبيضاء.

هدفها :
الحرف  حدن  وحلكية  إنشاء   -
 CITES DES METIERS واملهارات 
بشكل   ،ET DES COMPETENCES

حباشر أو غي2 حباشر.
لشركات   CMC شركات  تأجي2   -
أساس  على  تشغيلها  بهدف  اإلدارة 

اتفاقيات حمددة.
العسليات  جسيع  عا3،  وبشكل 
البجارية أو  السياحية  أو   املالية 
 أو الصناعية أو املنقولة أو العقارية، 
حرتبطة  تكون  أن  املحبسل  حن  التي 
كليا  حباشر،  غي2  أو  حباشر   بشكل 
أو جزئيا بأي حن األشياء أو الخصائص 

أو أي أشياءأو ذات صلة .
سنة تتبدئ حن يو3   99  : أحدها 
تسجيل الشركة في السجل البجاري .

أسهم الشركة : رأس املال :
حدد رأسسال الشركة في 300.000 
درهم حقسسة إلى 3.000 سهم بقيسة 
درهم للواحد جسيعهم   100 إسسية 
وحدفوعون بالكاحل  في نفس الرتبة، 
عند اإلشت2اك عن طريق املدفوعات 

النقدية.
األشخاص  والتسيي2  اإلدارة 

الذاتيين : 
اإلسم العائلي والشخ�سي السيدة 
دنيا بنعباس البعارجي تاريخ  خنساء 
 1964 أغسطس   18 الوالدة  وحكان 
حغربية   الجنسية  بالرباط-حسان 
اإلداري  املجلس  رئيسة  الصفة 
توبقال،  جبل  حسر   ،14 العنوان  
البطاقة  الدارالبيضاء  السال3،  حي 

.B47(439 الوطنية
تاريخ  أطريشا  لبنى  السيدة 
وحكان الوالدة 19 يناير 1985 بفاس 
حبصرفة  الصفة  حغربية   الجنسية 
 ،3 إقبال  تجزئة   61 رقم  العنوان  
.C946718 خربيكة البطاقة الوطنية
السيد املصطفى حري تاريخ وحكان 
بال 2وج-  1963 18حارس  الوالدة 
الصفة  حغربي   الجنسية  سطات 
رقم  الفبح  حي  العنوان   حبصرف 
الوطنية  البطاقة  القنيطرة   ،400

.G139181

السيد عبد الكريم الزواوي تاريخ 

 1960 ستبس 2   (4 الوالدة  وحكان 

الصفة  حغربي   حسان  بالرباط 
5) زنقة املشاركة  حبصرف العنوان  
الطابق الثاني الشقة رقم 8 الصخور 

البطاقة  الدارالبيضاء  السوادء، 

.Q11766 الوطنية

وحكان  تاريخ  برادة  احية  السيدة 

بأملانيا   197( ديسس 2   15 الوالدة 

املديرة  الصفة  حغربية   الجنسية 
زاوية شارع حمسد  العنوان   العاحة 

شقة  الشديد  الرايس  الزرقطوني، 

)، القبيبات الرباط  4، تجزئة الربيع 

.A59937( البطاقة الوطنية

األشخاص املعنويين :

للبنسية  الثاني  الحسن  صندوق 

الشكل  واإلجبساعية  اإلقبصادية 

املقر  عسوحية  حؤسسة  القانوني 

املجسع اإلداري والثقافي   : اإلجبساعي 

 ( أ  بلوك  السادس  ملؤسسة حمسد 

الرباط  الدور الثاني حدينة العرفان- 

واملشاريع  ال 2احج  تسويل   : الهدف 

وتمقيق اإلستثسارات املالية.
البعريف  البجاري  السجل  رقم 

الجبائي 330376.

للشركات  ملوحد  البعريف 

.001678068000088

السيدة خنساء  الرسسية  املسثلة 

دنيا بنعباس البعارجي.

حكبب   : الحسابات  حدقق 

 ،COOPERS AUDIT MAROC SA

يسثله عبد العزيز املشاط تم تعيينه 

سنة  ملدة  الشركة  حسابات  حدقق 

العاحة  الجسعية  انعقاد  عند  تنبهي 

الشركة  حسابات  في  للبت  العادية 

للسنة املنتهية في 31 ديسس 2 0)0).

الحساب البنكي : تم تجسيد األحوال 

النقدية على حساب غي2 حبوفر رقم 

 011780000060(10000(190(7

البأسيس  قيد  الشركة  بإسم  فبح 

 ،(BMCE (حجسوعة  في بنك أفريقيا 

في  الكائن  برجا،  عين  األعسال  حركز 

18 شارع جعفر ال 2حاكي، عين برجا في 

الدارالبيضاء.

اإليدع  تم   : القانوني  اإليدع 

البجارية   املحكسة   لدى  القانوني 

 (0(0 أغسطس   17 بباريخ  بالرباط 

تمت رقم 17377 والتي سجلت تمت 

السجل البجاري رقم 469355.
للبلخيص والنشر

املسي2ين

232 P

أولت2اكوب

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى   1-

تم   (0(0 يناير   19 بباريخ  ببطوان 

املسؤولية  حمدودة  شركة  تأسيس 

حسيزاتها  تبلخص  ذات شريك وحيد 

فيسا يلي :

التسسية : أولت2اكوب.

حمدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

املوضوع :

-البجارة العاحة.

املبعددة  الخدحات  حقاولة   - 

أو البناء.

وبصفة عاحة :

الصناعية  العسليات  جسيع 

والبجارية واملالية، حنقولة أو عقارية 

حباشرة  غي2  أو  حباشرة  عالقة  لها 

قابلة  أو  أعاله  املذكورة  بالنشاطات 

لبنسية الشركة.

- املساهة، الشراء والبيع، التسيي2 

لها  حساثلة  شركة  أو  حؤسسة  لكل 

نفس األغراض أوحساثلة لها.

املقر اإلجبساعي : 10 شارع النجسة 

الطوابل   1( رقم  الرابع  الطابق 

تطوان.

يو3  حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.
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في  الرأسسال  حدد   : الرأسسال 
 100 إلى  حقسم  درهم   100.000
1.000 درهم للحصة  حصة حن فئة 

الواحدة وحقسسة كالبالي :
السيدة سارة زناسني 100 حصة.

السنة املالية : تتبدئ بباريخ فاتح 
يناير وتنبهي بباريخ 31 ديسس 2.

سارة  السيدة  عينت   : التسيي2 
بالشركة  وحيدة  حبصرفة  زناسني 

ملدة غي2 حمدودة.
حن األرباح   %  5 تقبطع   : األرباح 
والباقي  القانوني،  اإلحبياط  لبكوين 
العاحة  الجسعية  إشارة  رهن  يبقى 

العادية.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   2-
الضبط باملحكسة اإلببدائية ببطوان 
عدد  تمت   (018 يناير   31 بباريخ 
تمت  البجاري  وبالسجل   ((999

عدد 174.
نسخة قصد النشر
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 OMAR INTERNATIONAL
SOLUTIONS

ش.ذ.3.3
طنجة، )، ساحة الكويت طابق 1 

رقم 4
رأسسال : 50.000 درهم

السجل البجاري رقم : 359)10
تفويت الحصص اإلجبساعية

اسبقالة املسي2
تمديث األنظسة األساسية

حؤرخ  عرفي  سند  بسقب�سى   /1
0)0)، فوت السيد  7) يوليو  بباريخ 
حصصه  حجسوع  عسر  حسراس 
إجبساعية  حصة   (50 اإلجبساعية، 
وديع،  شعيب  ولد  السيد  لصالح 
كان  التي  اإلجبساعية  الحصص 
ذات  شركة  داخل  عليها  يبوفر 
 OMAR حسؤولية حمدودة املسساة 
 INTERNATIONAL SOLUTIONS
ذات  وحيد  لشريك  ش.ذ.3.3 
وحقرها  درهم   50.000 قدره  رأسسا 
)، ساحة الكويت  اإلجبساعي بطنجة 

طابق 1 رقم 4.

 املساهم الوحيد قرر أن الشركة :

 املواقة على نقل حلكية أسهم.

يعلن انسحابه حن الشركة السيد 

حسراس عسر.

قبول إسبقالة السيد حسراس   -

الشركة،  كسسي2  حهاحه  حن  عسر 

ويعطي البفريغ الكاحل وغي2 املشروط 

إلدارتها خالل أداء حهاحه كسسي2 حنذ 

تعيينه.

حجيبة،  صغي2  السيدة  تعيين 

املسي2ة الجديدة.
الجاري  اليو3  حتى  حسبوفي 

القانون األسا�سي للشركة.
تعديل املواد 7-6 و15 حن القانون 

األسا�سي.

)/إن اإليداع القانوني تم إنجازه 

باملحكسة  الضبط  كبابة  لدى 

أغسطس   10 يو3  بطنجة  البجارية 

0)0) وتمت رقم اإليداع 966)3).
حسبخلص حطابق لألصل

التسيي2
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 CORINDA RESIDENCE

IMMO
ش.ذ.3.3

طنجة، )، ساحة الكويت طابق 1 
رقم 4

رأسسال : 100.000 درهم

السجل البجاري رقم : 19))9

توسيع الهدف اإلجبساعي
املسساة  للشركة  الشركاء  إن   /1

 CORINDA RESIDENCE IMMO

حسؤولية  ذات  شركة  ش.ذ.3.3، 

قدره  رأسسال  ذات  حمدودة، 

اإلجبساعي  وحقرها  درهم   100.000

 1 ساحة الكويت طابق  بطنجة، )، 
(0(0 يونيو   9 بباريخ  قرروا   4  رقم 

 حا يلي :

توسيع الهدف اإلجبساعي الذي   -

سيصبح كالبالي :

- تقسيسات األرا�سي.
القانون  حن   3 الفصل  -تعديل  

األسا�سي.

- تمديث األنظسة األساسية.

تم  القانوني  اإليداع  إن   /3

إنجازه لدى كبابة الضبط باملحكسة 

أغسطس   11 يو3  بطنجة  البجارية 

0)0) وتمت رقم اإليداع 986)3).
حسبخلص حطابق لألصل

التسيي2
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 CONTRACTING SPECIAL

PROJECTS MOROCCO
SARL

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

0)0)، قرر  أبريل   16 املنعقد بباريخ 

الشركاء حا يلي :

إجبساعية  حصة   500 تفويت   -

بن  حسن  حوالي  السيد  طرف  حن 
السيدة حاجدة علوي  لفقيه لفائدة 

طاهي2ي.

- اسبقالة السيد حوالي حسن بن 

لفقيه حن حهاحه كسسي2 للشركة حع 

حنمه إبراء تا3 وبدون تمفظ.
علوي  حاجدة  السيدة  تعيين   -

طاهري حسي2ة ثانية للشركة ملدة غي2 

حمدودة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   (7 بباريخ  بالرباط  البجارية 

0)0) تمت رقم 5)1403.
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POLARIS TRADE
SARL AU

تأسيس شركة
 (3 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

يوليو 0)0) تم تأسيس الشركة على 

النمو البالي :

POLARIS TRADE : التسسية

.SARL AU

الهدف اإلجبساعي : 

وبيع  وشراء  وتصدير  اسبي2اد 

واملسبلزحات  املوارد  جسيع  وتسويق 

املبيعات  وكذلك  واملعدات  واألثاث 

ع 2 اإلنت2نت.

الخروب  زنقة   : اإلجبساعي  املقر 

 ،6 إقاحة   ،30 16، حجسوعة  سكبور 

شقة )1 حي الرياض الرباط.

املدة : 99 سنة .

 : اإلجبساعي  املال  رأس 

على  حقسسة  درهم   100.000.00

 100 حصة حقدار كل حصة   1000

درهم حسجلة حن طرف :

أشرف  حمسد  حركات  السيد 

1000 حصة إجبساية.

حركات  السيد  يعب 2   : املسي2 

حمسد أشرف حسي2 للشركة ملدة غي2 

حمدودة.

حن  :تتبدئ  اإلجبساعية  السنة 

فاتح يناير وتنبهي في 31ديسس 2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالرباط بباريخ 18 أغسطس 

بالسجل  البقييد  رقم  تمت   (0(0

البجاري هو145097.
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 NETWORK SERVICES AND

CONSULTING
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك واحد

 (3 بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ في 

يوليو   (3 في  واملسجل   (0(0 يوليو 

0)0) بالرباط تأسست الشركة ذات 

الخصائص البالية:

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

 NETWORK SERVICES  : اإلسم 

ذات   AND CONSULTING

املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجبساعي :

األعسال  شبكات  هندسة 

واإلتصاالت.

تقنيات املعلوحات الجديدة.

رأسسال الشركة : 100000 درهم 

حصة إجبساعية   1000 حقسسة إلى 

حوزعة  للحصة  درهم   100  بقيسة 

كسا يلي :



عدد 7)56 - 13 حمر3 )144 )) ستبس 2 0)0))الجريدة الرسمية   1258(

 1000 ايوب  حرير  فاللي  السيد 

حصة.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.

شقة   30 عسارة   : املقر اإلجبساعي 
زنقة حوالي احسد الوكيلي حسان   8

الرباط.

التسيي2 : السيد فاللي حرير ايوب.
البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.145077
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 STE KHALID RACHID

TRANS
SARL

شركة خالد رشيد ترانس

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسسالها : 100.000.00 درهم

حقرها اإلجبساعي : رقم 17 زنقة 

العيا�سي ايت حنصور حيدلت

تأسيس
رقم السجل البجاري 441)

بسقب�سى حمضر الجسع العا3   (I

البأسي�سي بباريخ 11 أغسطس 0)0) 

ثم إحداث النظا3 األسا�سي لشركة 

ذات املواصفات البالية :

خالد رشيد ترانس   : التسسية   1-

 STE KHALID RACHID TRANS

.SARL

-2 الهدف : 

الغي2.  لحساب  البضائع  نقل 

األشغال املخبلفة.

-3 الرأسسال : 100000.00 درهم.

-4 الشركاء :

حلوك رشيد 50000.00 درهم

حلوك خالد 50000.00 درهم.

حن  الشركة  تسي2   : التسيي2   5-

طرف السيد حلوك رشيد.
17 زنقة  : رقم  -6 املقر اإلجبساعي 

العيا�سي ايت حنصور حيدلت.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   (II

بسديلت  اإلببدائية  املحكسة  ضبط 

بباريخ )1 أغسطس 0)0) تمت عدد 

.2020/126
حلخص قصد النشر

املسي2
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 IDEATION

DEVELOPPEMENT

شركة حساهسة، رأسسالها 300.000 

درهم.

املقر االجبساعي : الدار البيضاء، حي 

بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

 15 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(0(0 أبريل 

حساهسة بامليزات البالية :

 IDEATION : التسسية االجبساعية

.DEVELOPPEMENT

الشكل القانوني : شركة حساهسة.

البيضاء،  الدار   : املقر االجبساعي 

حي بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

اكتساب   : االجبساعي  الغرص 

االشت2اكات.

99 سنة اببداء حن قيدها   : املدة 

بالسجل البجاري.

 300.000  : الشركة  رأسسال 

حن  بالكاحل  حكبتبة  درهم، 

املساهسات النقدية.

أعضاء حجلس اإلدارة :

العلمي،  احمسد  حوالي  السيد   -

زنقة   13 البيضاء،  بالدار  الساكن 

دوليل دوتسساني، أنفا.

العلمي،  أنيسة  اللة  السيدة   -

بوكل   16 البيضاء،  بالدار  الساكنة 

أنفا.

حقرها  يقع   ،IDEATION SA  -

 ،(16 البيضاء،  بالدار  االجبساعي 

شارع الزرقطوني.

 DO حكبب   : الحسابات  حراقب 

 ،30 ب  الكائن   ،CONSULTING

شارع عين توجطات، عسارة لوكوليزي، 

حي بورغون، الدار البيضاء (املغرب)، 

يسثله السيد إدريس الودغي2ي.

وتوزيع االحبياطات   تكوين 

 األرباح :

أحكا3 القانون األسا�سي للشركة 

يبضسن األحكا3 القانونية الجاري بها 

العسل في هذا املجال.

السيد   : العا3  املدير  الرئيس 

بأول  عين  العلمي،  احمسد  حوالي 

في املنعقد  اإلدارة  ملجلس   اجبساع 

15 أبريل 0)0).

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكبابة  القانوني 

البيضاء،  بالدار  البجارية  املحكسة 

تمت   ،(0(0 أغسطس   1( بباريخ 

عدد 5)7)74.

 IDEATION شركة  قيد  تم 

بالسجل   DEVELOPPEMENT

بباريخ  اليبضاء،  بالدار  البجاري 

عدد  تمت   ،(0(0 أغسطس   1(

.74(7(5
قصد النشر واإلعالن
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SAHAM PARTICIPATIONS
شركة حساهسة، رأسسالها 300.000 

درهم.

املقر االجبساعي : الدار البيضاء، حي 

بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

 15 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(0(0 أبريل 

حساهسة بامليزات البالية :

 SAHAM  : االجبساعية  التسسية 

.PARTICIPATIONS

الشكل القانوني : شركة حساهسة.

البيضاء،  الدار   : املقر االجبساعي 

حي بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

اكتساب   : االجبساعي  الغرص 

االشت2اكات.

99 سنة اببداء حن قيدها   : املدة 

بالسجل البجاري.

 300.000  : الشركة  رأسسال 

حن  بالكاحل  حكبتبة  درهم، 

املساهسات النقدية.

أعضاء حجلس اإلدارة :

العلمي،  احمسد  حوالي  السيد   -

زنقة   13 البيضاء،  بالدار  الساكن 

دوليل دوتسساني، أنفا.

العلمي،  أنيسة  اللة  السيدة   -

بوكل   16 البيضاء،  بالدار  الساكنة 

أنفا.

حقرها  يقع   ،IDEATION SA  -

 ،(16 البيضاء،  بالدار  االجبساعي 

شارع الزرقطوني.

 DO حكبب   : الحسابات  حراقب 

 ،30 ب  الكائن   ،CONSULTING

شارع عين توجطات، عسارة لوكوليزي، 

حي بورغون، الدار البيضاء (املغرب)، 

يسثله السيد إدريس الودغي2ي.

وتوزيع  االحبياطات   تكوين 

األرباح :

أحكا3 القانون األسا�سي للشركة 

يبضسن األحكا3 القانونية الجاري بها 

العسل في هذا املجال.

السيد   : العا3  املدير  الرئيس 
بأول  عين  العلمي،  احمسد  حوالي 

في املنعقد  اإلدارة  ملجلس   اجبساع 

15 أبريل 0)0).

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكبابة  القانوني 

البيضاء،  بالدار  البجارية  املحكسة 

تمت   ،(0(0 أغسطس   1( بباريخ 

عدد 5)7)74.

 SAHAM شركة  قيد  تم 

بالسجل   PARTICIPATIONS

بباريخ  اليبضاء،  بالدار  البجاري 

عدد  تمت   ،(0(0 أغسطس   1(

.74(7(4
قصد النشر واإلعالن
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SAHAM DEVELOPPEMENT

شركة حساهسة

 رأسسالها 10.000 درهم.

املقر االجبساعي : الدار البيضاء،

 حي بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

 15 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

أبريل 0)0)، تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة بامليزات البالية :

 SAHAM  : االجبساعية  التسسية 

.DEVELOPPEMENT

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة .

البيضاء،  الدار   : املقر االجبساعي 

حي بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

اكتساب   : االجبساعي  الغرص 

االشت2اكات.

99 سنة اببداء حن قيدها   : املدة 

بالسجل البجاري.

رأسسال الشركة : 10.000 درهم، 

املساهسات  حن  بالكاحل  حكبتبة 

النقدية.

 SAHAM  : الشركاء 

شركة   ،DEVELOPPEMENT

 (.058.300 رأسسالها  املساهسة، 

بالدار  يقع حقرها االجبساعي  درهم، 

الزرقطوني،  شارع   ،(16 البيضاء، 

بالدار  البجاري  بالسجل  حقيدة 

البيضاء، تمت عدد 409803.

العلمي،  احمسد  حوالي  السيد   -

زنقة   13 البيضاء،  بالدار  الساكن 

دوليل دوتسساني، أنفا.

احمسد  حوالي  السيد   : التسيي2 

العلمي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكبابة  القانوني 

البيضاء،  بالدار  البجارية  املحكسة 

تمت   ،(0(0 أغسطس   1( بباريخ 

عدد 3)7)74.

 SAHAM شركة  قيد  تم 

بالسجل   DEVELOPPEMENT

بباريخ  اليبضاء،  بالدار  البجاري 

عدد  تمت   ،(0(0 أغسطس   1(

.74(7(3
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 SAHAM CAPITAL

MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأسسالها 10.000 درهم.

املقر االجبساعي : الدار البيضاء، حي 

بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

 15 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(0(0 أبريل 

املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 

بامليزات البالية :

 SAHAM  : االجبساعية  التسسية 

.CAPITAL MANAGEMENT

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

البيضاء،  الدار   : املقر االجبساعي 

حي بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

اكتساب   : االجبساعي  الغرص 

االشت2اكات.

99 سنة اببداء حن قيدها   : املدة 

بالسجل البجاري.

رأسسال الشركة : 10.000 درهم، 

املساهسات  حن  بالكاحل  حكبتبة 

النقدية.

 SAHAM CAPITAL  : الشركاء 

MANAGEMENT، شركة املساهسة، 

يقع  درهم،   (.058.300 رأسسالها 

البيضاء،  بالدار  االجبساعي  حقرها 

حقيدة  الزرقطوني،  شارع   ،(16

البيضاء،  بالدار  البجاري  بالسجل 

تمت عدد 409803.

العلمي،  احمسد  حوالي  السيد   -

زنقة   13 البيضاء،  بالدار  الساكن 

دوليل دوتسساني، أنفا.

احمسد  حوالي  السيد   : التسيي2 

العلمي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكبابة  القانوني 

البيضاء،  بالدار  البجارية  املحكسة 

تمت عدد   ،(0(0 يوليوز   (1 بباريخ 

.740416

 SAHAM CAPITAL تم قيد شركة

بالسجل البجاري   MANAGEMENT

يوليوز   (1 بباريخ  اليبضاء،  بالدار 

0)0)، تمت عدد 740416.
قصد النشر واإلعالن

243 P

 IDEATION

INVESTISSEMENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة، 

رأسسالها 10.000 درهم.

املقر االجبساعي : الدار البيضاء، حي 

بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

 15 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(0(0 أبريل 

املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 

بامليزات البالية :

 IDEATION : التسسية االجبساعية

.DEVELOPPEMENTS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤولية املحدودة.

البيضاء،  الدار   : املقر االجبساعي 

حي بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

اكتساب   : االجبساعي  الغرص 

االشت2اكات.

99 سنة اببداء حن قيدها   : املدة 

بالسجل البجاري.

رأسسال الشركة : 10.000 درهم، 

املساهسات  حن  بالكاحل  حكبتبة 

النقدية.

 SAHAM  : الشركاء 

 ،MANAGEMENT COMPANY

رأسسالها  املساهسة،  شركة 

حقرها  يقع  درهم،   (.058.300

 ،(16 البيضاء،  بالدار  االجبساعي 

بالسجل  حقيدة  الزرقطوني،  شارع 

تمت عدد  البجاري بالدار البيضاء، 

.409803

العلمي،  احمسد  حوالي  السيد   -

زنقة   13 البيضاء،  بالدار  الساكن 

دوليل دوتسساني، أنفا.

احمسد  حوالي  السيد   : التسيي2 

العلمي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكبابة  القانوني 

البيضاء،  بالدار  البجارية  املحكسة 

تمت عدد   ،(0(0 يوليوز   (1 بباريخ 

.740418

 IDEATION شركة  قيد  تم 

بالسجل   INVESTISSEMENTS

 (1 بباريخ  اليبضاء،  بالدار  البجاري 

يوليوز 0)0)، تمت عدد 740418.
قصد النشر واإلعالن

244 P

 IDEATION 

.PARTICIPATIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة، 

رأسسالها 10.000 درهم.

املقر االجبساعي : الدار البيضاء، حي 

بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

 15 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

أبريل 0)0)، تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة  بامليزات البالية :

 IDEATION : التسسية االجبساعية

.PARTICIPATIONS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

امليؤولية املحدودة.
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البيضاء،  الدار   : املقر االجبساعي 

حي بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

اكتساب   : االجبساعي  الغرص 

االشت2اكات.

99 سنة اببداء حن قيدها   : املدة 

بالسجل البجاري.
رأسسال الشركة : 10.000 درهم، 

املساهسات  حن  بالكاحل  حكبتبة 

النقدية.

 SAHAM  : الشركاء 

 ،MANAGEMENT COMPANY
رأسسالها  املساهسة،  شركة 

حقرها  يقع  درهم،   (.058.300

 ،(16 البيضاء،  بالدار  االجبساعي 

بالسجل  حقيدة  الزرقطوني،  شارع 

تمت عدد  البجاري بالدار البيضاء، 

.409803

العلمي،  احمسد  حوالي  السيد   -
زنقة   13 البيضاء،  بالدار  الساكن 

دوليل دوتسساني، أنفا.

احمسد  حوالي  السيد   : التسيي2 

العلمي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكبابة  القانوني 

البيضاء،  بالدار  البجارية  املحكسة 

تمت عدد   ،(0(0 يوليوز   (1 بباريخ 

.74039(

 IDEATION شركة  قيد  تم 

بالسجل   INVESTISSEMENTS

 (1 بباريخ  اليبضاء،  بالدار  البجاري 

يوليوز 0)0)، تمت عدد )74039.
قصد النشر واإلعالن

245 P

SAHAM INVESTISSEMENT
شركة حساهسة، رأسسالها 300.000 

درهم.

املقر االجبساعي : الدار البيضاء، حي 

بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

 15 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،(0(0 أبريل 

حساهسة بامليزات البالية :

 SAHAM  : االجبساعية  التسسية 

.INVESTISSEMENT

الشكل القانوني : شركة حساهسة.

البيضاء،  الدار   : املقر االجبساعي 

حي بالطو، حلبقى عبد املوحن وزنقة 

حوريللو، الطابق الخاحس.

اكتساب   : االجبساعي  الغرص 

االشت2اكات.

99 سنة اببداء حن قيدها   : املدة 

بالسجل البجاري.

 300.000  : الشركة  رأسسال 

حن  بالكاحل  حكبتبة  درهم، 

املساهسات النقدية.

أعضاء حجلس اإلدارة :

العلمي،  احمسد  حوالي  السيد   -

زنقة   13 البيضاء،  بالدار  الساكن 

دوليل دوتسساني، أنفا.

العلمي،  أنيسة  اللة  السيدة   -

بوكل   16 البيضاء،  بالدار  الساكنة 

أنفا.

حقرها  يقع   ،IDEATION SA  -

 ،(16 البيضاء،  بالدار  االجبساعي 

شارع الزرقطوني.

 DO حكبب   : الحسابات  حراقب 

 ،،30 ب  الكائن   ،CONSULTING

شارع عين توجطات، عسارة لوكوليزي، 

حي بورغون، الدار البيضاء (املغرب)، 

يسثله السيد إدريس الودغي2ي.

 تكوين االحبياطات وتوزيع األرباح :

للشركة  األسا�سي  القانون  أحكا3 

يبضسن األحكا3 القانونية الجاري بها 

العسل في هذا املجال.

السيد   : العا3  املدير  الرئيس 

بأول  عين  العلمي،  احمسد  حوالي 

اجبساع ملجلس اإلدارة املنعقد في 15 

أبريل 0)0).

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكبابة  القانوني 

البيضاء،  بالدار  البجارية  املحكسة 

بباريخ 4 أغسطس 0)0)، تمت عدد 

.741756

 SAHAM شركة  قيد  تم 

بالسجل   INVESTISSEMENT

بباريخ  اليبضاء،  بالدار  البجاري 

عدد  تمت   ،(0(0 أغسطس   4

.741756
قصد النشر واإلعالن

246 P

OCP HOSPITALITY
شركة حساهسة راسسالها 

000.))1.4 درهم.

املقر االجبساعي : )-4 زنقة األبطال، 

حي الراحة، الدار البيضاء.

السجل البجاري عدد 79471) - 

الدار البيضاء.

العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 

أبريل   1 في  املنعقد  العادي  الغي2 

0)0)، تقرر حا يلي :

الزيادة في الرأسسال االجبساعي   -

للشركة بسبلغ 350.000.000 درهم، 

 1.07(.000.000 حن  يرتفع  وبذلك 

إلصدار  درهم،   1.4((.000.000 إلى 

3.500.000 أسهم جديدة عادية حن 

فئة 100 درهم للقيسة اإلسسية ؛

- تعديل حوازي وحشروط للفصل 

6 حن القانون األسا�سي ؛

الالزحة  الصالحيات  إعطاء   -

في  الزيادة  لبمقيق  اإلدارة  ملجلس 

الرأسسال.

اإلدارة  حجلس  حمضر  بسقب�سى 

املنعقد في 0) يوليوز 0)0)، تقرر حا 

يلي :

في  النهائية  الزيادة  تمقيق   -

إلى  بذلك  لينقله  الرأسسال،  

000.000.))1.4 درهم ؛

حن   6 للفصل  حوازي  تعديل   -

القانون األسا�سي.

بكبابة  القانوني،  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

البيضاء بباريخ 13 أغسطس 0)0)، 

تمت عدد 743048.
قصد النشر واإلعالن

247 P

NEW MD

شركة حساهسة، رأسسالها 

.1.000.000

املقر االجبساعي : الدار البيضاء - 

حلبقى شارع القوات املسلحة امللكية 

وزنقة الراشيد حمسد.

السجل البجاري رقم : 406797 - 

الدار البيضاء

االدارة  حجلس  حمضر  بسقب�سى 

تقرر  ،(0(0 أبريل   1 في   املنعقد 

 حا يلي :

اسبقالة السيد كريم حجي حن   -

حهاحه كرئيس حدير عا3 وكسبصرف، 

اعببارا حن 1 أبريل 0)0) ؛

الصنهاجي  السيد طارق  اخبيار   -

كسبصرف بدل السيد كريم حجي ؛

الصنهاجي  طارق  السيد  تعيين   -

كرئيس حدير عا3، اعببارا حن ) أبريل 

.(0(0

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

 ،(0(0 يوليوز   (9 بباريخ  البيضاء، 

تمت عدد )74151.
قصد النشر واإلعالن

248 P

NEW CC

شركة حساهسة، رأسسالها 

.1.000.000

املقر االجبساعي : الدار البيضاء - 

حلبقى شارع القوات املسلحة امللكية 

وزنقة الراشيد حمسد.

السجل البجاري رقم : 406799 - 

الدار البيضاء

اإلدارة  حجلس  حمضر  بسقب�سى 

تقرر   ،(0(0 أبريل   1 في   املنعقد 

حا يلي :

اسبقالة السيد كريم حجي حن   -

حهاحه كرئيس حدير عا3 وكسبصرف، 

اعببارا حن 1 أبريل 0)0) ؛
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الصنهاجي  السيد طارق  اخبيار   -
كسبصرف بدل السيد كريم حجي ؛

الصنهاجي  طارق  السيد  تعيين   -
كرئيس حدير عا3، اعببارا حن ) أبريل 

.(0(0
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 
 ،(0(0 يوليوز   (9 بباريخ  البيضاء، 

تمت عدد 741531.
قصد النشر واإلعالن

249 P

 SAHAM OUTSOURCING
SERVICES FUND

شركة حساهسة، رأسسالها 
56.(13.600

املقر االجبساعي : الدار البيضاء - 
16)، شارع الزرقطوني.

السجل البجاري رقم : 406787 - 
الدار البيضاء.

اسبسرارية الشركة
العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 
تقرر حا   ،(0(0 حاي   (6 املخبلط في 

يلي :
عد3 حل الشركة واسبسراريتها   -
 31 في  الصافية  وضعيتها  أن  رغم 
ديسس 2 019) تقل عن ربع رأسسالها 

االجبساعي ؛
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 
 ،(0(0 يوليوز   17 بباريخ  البيضاء، 

تمت عدد 740048.
قصد النشر واإلعالن

250 P

FONDATION OCP 
HOLDING

شركة حساهسة، رأسسالها 300.000 
درهم.

املقر االجبساعي :)-4 زنقة األبطال، 
حي الراحة، الدار البيضاء.

السجل البجاري عدد 398.033
العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 
أبريل   15 في  املنعقد  العادي  الغي2 

0)0) تقرر حا يلي :

االجبساعي  الغرض  اسبكسال   -

للشركة بإدراج :

في املقا3 األول إدارة األوراق املالية 

وحيازة حافظة املساهسات.

الحالي  االجبساعي  االسم  تغيي2   -

 FONDATION حن  للشركة 

 UM6P إلى   OCP HOLDING

.ENDOWMENT HOLDING

تعديل حوازي للفصول ) و 3 حن 

القانون األسا�سي للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

 ،(0(0 يوليوز   (9 بباريخ  البيضاء، 

تمت عدد 741508.
قصد النشر واإلعالن

251 P

FONCIERE MAROC SANTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها 10.187.000 درهم

املقر االجبساعي : الدار البيضاء، 

16)، شارع الزرقطوني

 السجل البجاري رقم 011 314

الدار البيضاء

اسبسرارية الشركة

العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 

املخبلط املنعقد في 4) يونيو 0)0)، 

تقرر حايلي :

واسبسراريتها  الشركة  حل  عد3 

 31 في  الصافية  وضعيتها  أن  رغم 

ديسس 2 019) تقل عن ربع رأسسالها 

االجبساعي.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

البيضاء بباريخ )) يوليو 0)0) تمت 

رقم 740691.

قصد النشر واإلعالن

252 P

 JORF FERTILIZERS

COMPANY III

شركة حساهسة

رأسسالها 1.000.000.000 درهم

املقر االجبساعي : )-4 زنقة األبطال، 

حي الراحة، الدار البيضاء

 السجل البجاري رقم 319331

الدار البيضاء

اسبسرارية الشركة
العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 

املخبلط املنعقد في 18 يونيو 0)0)، 

تقرر حايلي :

واسبسراريتها  الشركة  حل  عد3 

 31 في  الصافية  وضعيتها  أن  رغم 

ديسس 2 019) تقل عن ربع رأسسالها 

االجبساعي.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

 (0(0 أغسطس   18 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 743437.

قصد النشر واإلعالن

P مكرر 252  

 SAHAM MANAGEMENT

COMPANY

شركة حساهسة

رأسسالها 1.000.000.000 درهم

املقر االجبساعي : الدار البيضاء، 

16)، شارع الزرقطوني

 السجل البجاري رقم 409803

الدار البيضاء

العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 

حارس   (3 في  املنعقد  عادي  الغي2 

0)0)، تقرر حايلي :

االجبساعي  الرأسسال  في  الزيادة 

 ،111.941.700 بسبلغ  للشركة 

درهم   (.058.300 وبذلك يرتفع حن 

بإصدار  درهم،   114.000.000 إلى 

1.119.417 أسهم جديدة عادية حن 

فئة 100 درهم للقيسة االسسية.

بسبلغ  الرأسسال  تخفيض 

حن  جزء  باحبصاص   14.000.000

الخسائر.

تعديل حوازي وحشروط للفصل 7 

حن القانون األسا�سي.

إعطاء الصالحيات الالزحة ملجلس 

اإلدارة لبمقيق الزيادة في الرأسسال. 

اإلدارة  حجلس  حمضر  بسقب�سى 

تقرر   ،(0(0 أبريل   14 في  املنعقد 

حايلي :

في  النهائية  الزيادة  تمقيق 

إلى  بذلك  لينقله  الرأسسال، 

114.000.000 درهم.

النهائي  البخفيض  تمقيق 

حن  بخفضه  الرأسسال،  في 

إلى  درهم   114.000.000

100.000.000 درهم.

حن   7 للفصل  حوازي  تعديل 

القانون األسا�سي.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 

 (0(0 أغسطس   3 بباريخ  البيضاء 

تمت رقم 741706.
قصد النشر واإلعالن

253 P

SAHAM EUROPE
شركة حساهسة

رأسسالها 300.000 درهم

املقر االجبساعي : الدار البيضاء، 16) 

شارع الزرقطوني

السجل البجاري رقم 306905 الدار 

البيضاء

اإلدارة  حجلس  حمضر  بسقب�سى 

املنعقد في 8) حاي 0)0)، تقرر حايلي :

احمسد  حوالي  السيد  إسبقالة 

العلمي حن حهاحه كرئيس حدير عا3 

للشركة.

تغيي2 طريقة حزاولة حها3 اإلدارة 

العاحة على النمو البالي :

احمسد  حوالي  السيد  تعيين 

العلمي كرئيس حجلس اإلدارة.
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املرزوقي  حمسد  السيد  تعيين 
كسدير عا3.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكسة البجارية بالدار 
البيضاء بباريخ )) يوليو 0)0) تمت 

رقم 740690.
قصد النشر واإلعالن

254 P

EN CARS
SARL AU

اسبثنائي  عا3  جسع  بسقب�سى 
حرر في الرباط 16 نوفس 2 018) قرر 
 EN CARS الشريك الوحيد للشركة 
ش.3.3. ذات الشريك الوحيد حايلي :

طرف  حن  حصة   100 تفويت 
السيد هشا3 القسوس إلى السيد عبد 

اللطيف حلوك.
اللطيف  عبد  السيد  اسبقالة 

حلوك حن حنصبه كسسي2 للشركة.
القسوس  هشا3  السيد  تعيين 

كسسي2 وحيد للشركة.
حن   13 و   7  ،6 املواد  تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
تمت رقم 8)987 بباريخ 4) ديسس 2 

.(018
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GENERAL MASTER GROUP 
MAROC (GMGM)

اسبثنائي  عا3  جسع  بسقب�سى 
قرر   (0(0 يناير   (7 حرر في الرباط 
 GENERAL MASTER شركة  شركاء 
ّ(GROUPE MAROC (GMGM 

حا يلي :
حن   : القانوني  الشكل  تعديل 
شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة 
حمدودة املسؤولية ذات شريك وحيد :
أصبح  الذي  النشاط  تعديل 

كالبالي :
طباعة.

وسائل اإلعال3 املرئية واملسسوعة.
أحداث.

إشهار.

املالبس املهنية وصورة املالبس.

بيع املعدات الرياضية.

أعسال حخبلفة.

صيانة املساحات الخضراء.

الغزل والنسيج.

اسبي2اد وتصدير.

حن   : االجبساعي  املقر  تمويل 

حي نجم البمري سيدي عالل   (73

رقم  حطاع  أوالد  زنقة  إلى  البمراوي 

)3 حي الوحدة قرية أوالد حو�سى سال.

 500 تفويت   : الحصص  تفويت 

حصة حن طرف السيد ابوبكر أيت 

يوس إلى السيد حمسد عبو.

على إدارة  اإلبقاء   : تعديل اإلدارة 

السيد  وإقالة  عبو  حمسد  السيد 

ابوبكر أيت يوس.

تعديل املواد 1، 3، 4، 6، 7، و 13 

حن القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانون بكبابة الضبط 

باملحكسة البجارية الرباط تمت رقم 

1083 بباريخ )1 أغسطس 0)0).

256 P

MAISON DES COURS
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : 46، شارع عقبة، 

شقة رقم )، أكدال، الرباط

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم   ،(0(0 يوليو   7 بباريخ  بالرباط 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

حسؤولية حمدودة وذات الخصائص 

البالية :

 MAISON DES  : التسسية 

.COURS SARL

الهدف : هدف الشركة هو :

حلول  تطوير  في  الخدحة  تقديم 

تقنية املعلوحات.

حنصة لربط املهنيين واألفراد.

املقر االجبساعي : 46، شارع عقبة، 

شقة رقم )، أكدال، الرباط.

يو3  حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس.

رأس املال : 100.000 درهم حوزع 

كل حصة  قيسة  حصة   1.000 على 

درهم حررت كلها ووزعت على   100

حساهسة  قدحا  اللذان  املساهسين 

نقدية بقيسة 100.000 درهم.

برادة،  سعد  السيد   : الشركاء 

حن   C434503 .و.ر.  ب  الحاحل 

في فاس ذو   1976 يونيو   18 حواليد 

زنقة   48 في  ويقيم  حغربية  جنسية 

املعاريف   10 شقة   5 طابق  الفرات 

الدار البيضاء والسيد حمسد الزروالي 

حن حواليد   LB50565 حاحل ب.و.ر. 

1977 ذو الجنسية املغربية  1 ف 2اير 

 156 واملقيم بحي املغرب العربي رقم 

سكبور 6 تسارة.

: عين السيد سعد برادة  التسيي2 

والسيد حمسد الزروالي حسي2 حشارك 

للشركة ملدة غي2 حمدودة.

الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 

 19 في  بالرباط  البجاري  السجل  في 

أغسطس 0)0) تمت رقم 145133.
بسثابة حقبطف وبيان

املسي2
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KADLAK
الشركة املحدودة املسؤولية

املقر االجبساعي بالرباط أكدال 15 

شارع األبطال الشقة 4

رأسسال 100.000 درهم

تأسيس
حرر  توثيقي  عقد  بسقب�سى 

تم   ،(0(0 يوليو   13 بالرباط بباريخ 

لشركة  األساسية  القوانين  تمديد 

حمدودة املسؤولية ذات الخصائص 

البالية :

.KADLAK : التسسية

الهدف االجبساعي : تهدف الشركة 

إلى :

لألرا�سي  الكراء  البيع،  الشراء، 

عليها  للتشييد  حبنية  والغي2  املبنية 

بهدف بيعها.

وجسيع  البجزئات  بإنشاء  القيا3 

املشاريع العقارية والسياحية.

أنواعه،  بجسيع  الشراء 

االسبغالل، الببادل، الكراء والتسيي2 

ذات  البجارية  األصول  لجسيع  الحر 

نفس الهدف.

التسيي2، الكراء لجسيع املؤسسات 

ملسارسة  الالزحة  البجارية  واألصول 

نشاط الشركة.

غي2  أو  حباشرة  بصفة  املساهسة 

حباشرة للشركة في جسيع العسليات 

الشركة  بهدف  املرتبطة  البجارية 

وذلك بواسطة االكبباب واملساهسة 

وشراء األسهم والسندات، واالندحاج 

وغي2ها.

العسليات  جسيع  عا3  وبشكل 

البجارية والصناعية العقارية والغي2 

عقارية املرتبطة بصفة حباشرة أو غي2 

حباشرة بهدف الشركة أو يسكنها تنسية 

هذا الهدف وكذلك املساهسة بصفة 

حباشرة أو غي2 حباشرة بأي شكل حن 

واملؤسسات  الشركات  في  األشكال 

املساثلة أو ذات الصلة.

املقر  حدد   : االجبساعي  املقر 

شارع   15 بالرباط أكدال  االجبساعي 

األبطال الشقة 4.

املدة : حددت املدة 99 سنة.

حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

درهم   100.000 حبلغ  في  الرأسسال 

اجبساعية  حصة   1000 إلى  حقسم 

ذات قيسة اسسية تساوي 100 درهم 

للحصة.

التسيي2 تم تعيين كل حن السيد 

والسيدة  الخسي2ي  أحين عزيز  أحسد 

للشركة  القادري كسسي2ين  حها  حنى 

وملدة غي2 حمدودة.

السجل البجاري رقم 145099.
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SCIENTIK
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

شخص واحد
رأسسالها 100.000 درهم

 (0 QUARTIER : حقرها االجبساعي

 INDUSTRIELLE AVENUE EL

 MAJD 2 EME ETAGE C.Y.M.

RABAT

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

بباريخ 9) يونيو 0)0)، قرر الشريك 

شركة   SCIENTIFIK الوحيد لشركة 

شخص  ذات  املسؤولية  حمدودة 

واحد رأسسالها 100.000 درهم حايلي :

الشركة  رأسسال  في  الزيادة 

إلى  رفعه  بغرض  أعاله  املذكورة 

بإدحاج  وذلك  درهم   3.000.000

قدره  بسا  للشركة  الجاري  الحساب 

900.000.) درهم.

وعليه سيبم تعديل الفصلين 6 و 

7 وفق القانون األسا�سي كسا يلي :
أعاله  املذكور  الشركة  رأسسال 

إلى  حقسسة  درهم   3.000.000

30.000 حصة بقيسة إسسية قدرها 

100  درهم كلها للشريك الواحد.

 Mohammed Ait Mahjoub :

30.000 حصة.

كبابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

تمت رقم   (0(0 أغسطس   5 بباريخ 

.105979
حن أجل اإليداع والنشر
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LABOCHIM
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

حسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

حمدودة حن شريك واحد باملواصفات 

البالية :

.LABOCHIM : التسسية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

حسؤولية حمدودة.

املواد  بيع   : االجبساعي  الهدف 

واملسبلزحات الطبية.

رأس املال : 100.000 درهم.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حاعدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
زنقة واد زيز   ،4  : املقر االجبساعي 

شقة رقم 7 أكدال الرباط.
التسيي2 : راجي صنهاجي وديع.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم   (0(0 ف 2اير   (6 البجارية 

السجل البجاري رقم : 143435.
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JINAN DU NORD
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  وضع  تم   (0(0 حارس   6

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

التي  وحيد  بشريك  حمدودة 

خصائصها كالبالي :

 JINAN DU شركة   : التسسية 

.NORD

الهدف : حقاولة األشغال املخبلفة.

حقاولة أشغال الري وأنابيب حياه 

الشرب.

املقر االجبساعي : حي العدير تجزئة 

نور عسارة ) شقة رقم )1 وزان.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيسها.
100.000 درهم حجزأ  رأس املال : 

درهم   100 1000 حصة حن فئة  إلى 

الشكل  على  وحوزعة  كلها  حمررة 

البالي :

 1000  : الوردي  إحسان  السيد 

حصة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة.

حن  الشركة  تسي2   : التسيي2 

ملدة  الوردي  إحسان  السيد  طرف 

الصالحيات  جسيع  حع  حمدودة  غي2 

لتسيي2 الشركة.

األرباح  تمديد  بعد   : األرباح 

لبكوين   5% تقبطع  الصافية 

االحبياطي القانوني.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

رقم  تمت   (0(0 أبريل   (1 بباريخ 

.(559
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SARB
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 (1 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

يوليو 0)0) 3 وضع القانون األسا�سي 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة التي 

خصائصها كالبالي :

التسسية : شركة SARB ش.3.3.

الهدف : حقاولة اإلضاءة العاحة.

حقاولة األشغال املخبلفة.

نقل البضائع لحساب الغي2.

تروال املركز حي   : املقر االجبساعي 

دائرة  تروال  وقيادة  جساعة  جرارة 

ملجاعرة إقليم وزان.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تأسيسها.
درهم حجزأ   90.000  : رأس املال 

درهم   100 حصة حن فئة   900 إلى 

الشكل  على  وحوزعة  كلها  حمررة 

البالي :

السيد أيوب الزيتي : 450 حصة.

السيد سسي2 الزيتي : 450 حصة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة.

: تسي2 الشركة حن طرف  التسيي2 

السيد أيوب الزيتي ملدة غي2 حمدودة 

حع جسيع الصالحيات لتسيي2 الشركة.

األرباح  تمديد  بعد   : األرباح 

لبكوين   5% تقبطع  الصافية 

االحبياطي القانوني.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

بباريخ 18 أغسطس 0)0) تمت رقم 

)85) السجل البجاري رقم 1601.
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GEFISCOM

 GLAMBEE
SARL

بسقب�سى عقد  عرفي حؤرخ بباريخ 
تأسست  قد   (0(0 أغسطس   11
الخصائص  تمسل  والتي   شركة 

البالية :
.GLAMBEE SARL : التسسية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الهدف اإلجبساعي :
والبجسيل  الحالقة  -خدحات 
والعناية بالصحة (خدحات حبنقلة).

- البدريب وبيع حنبجات البجسيل.
 10.000.00  : الشركة  رأسسال 

درهم.
حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.
حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
31 ديسس 2 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
شقة   30 عسارة   : املقر اإلجبساعي 
لوكيلي  أحسد  حوالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.
التسيي2 : أنيطت حهسة التسيي2 إلى 
السيدة ملياء الصادقي والسيد ياسين 

بلعيا�سي لفت2ة غي2 حمدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  البجاري  بالسجل  القانوني 

املحكسة البجارية بالرباط.
رقم السجل البجاري : 145157.
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حكبب األسباذ يوسف القراري
حوثق بسال

سال تابريكت، شارع لال أسساء، إقاحة الزهرة، 
الطابق األول، حكبب رقم 1

FUSION DELIGHT
الشركة ذات املسؤولية املحدودة 

FUSION DELIGHT
رأسسالها : 400.000.00 درهم

تفويت حصص
 وتعديل القانون األسا�سي  للشركة

بباريخ  توثيقي  عقد  بسقب�سى 
قرر الجسع العا3   ،(0(0 ف 2اير   11
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
رأسسالها    FUSION DELIGHT
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حقرها  درهم،   400.000.00
 ،18 رقم  حبجر  بالرباط  اإلجبساعي  

الرواق البجاري كالك�سي :
قاحت السيدة خولة احسينة   1-
وجالل  الشاحي  طارق  والسيدين 
حن حصصهم  الشاحي ببفويت جزء 
 100 اإلجبساعية قيسة الواحدة حنها 
حصة   359 حجسوعه  بسا  درهم 
طارق  للسيد  بالنسبة  إجبساعية 
إجبساعية  حصة  و1)3  الشاحي 
بالنسبة للسيد جالل الشاحي و0)3  
للسيدة  بالنسبة  إجبساعية  حصة 
خولة احسينة، وذلك لفائدة السيد 

املهدي سني.
أصبمت  البغيي2،  لهذا  تبعا 

حصص الشركة كسا يلي :
 1000 الشاحي  طارق  السيد 

حصة.
 1000 الشاحي  جالل  السيد 

حصة.
السيد املهدي سني 1000 حصة.

 1000 احسينة  خولة  السيدة 
حصة.

املجسوع : 4000 حصة.
تبعا لهذه البعديالت املذكورة   2-
تم تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   (9 بباريخ  بالرباط،  البجارية 

0)0) تمت رقم 7880).
للخالصة والبيان

األسباذ يوسف القراري 
حوثق
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WIN AUTO PLUS
SARL AU

شركة حمدودة املسؤولية ذات 
شريك واحد

رأسسالها : 35.000).1 درهسا
زيادة في رأسسال الشركة

انعقد   (0(0 يوليو   (( بباريخ 
لشركة  العادي  الغي2  العا3  الجسع 
 ،WIN AUTO PLUS SARL AU
ذات  املسؤولية  حمدودة  شركة 
 1.(35.000 رأسسالها  شريك واحد، 
درهسا، حقرها اإلجبساعي واحة C رقم 

باشكو الدارالبيضاء، حيث تست   45

املصادقة على :
حن  الشركة  رأسسال  رفع 

 4.(60.000 إلى  درهم   1.(35.000

درهسا بسقاصة حع الديون املسبمقة 

قدره  بسا  الوحيد،  الشريك  لفائدة 

5.000)3.0 درهم.

األسا�سي  النظا3  صياغة  إعادة 

للشركة واملصادقة عليه.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 5 بباريخ  بالدارالبيضاء،  البجارية 

أغسطس 0)0) تمت رقم 9)0)74.
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STE AL ASSRI DARNA
SARL AU

 AVENUE EL ABTAL N°4 AGDAL

RABAT

العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 

 (015 يونيو   16 الغي2 العادي بباريخ 

تم إقرار حا يلي :

حن  إجبساعية  حصة    500 بيع 

السيد  إلى  خالد خدة  السيد  طرف 

يصبح  وبذلك  بهيزات  الحفيظ  عبد 

السيد عبد الحفيظ بهيزات الشريك 

الوحيد لشركة العسري درنا كسا تم 
تعيينه حسي2ا وحيدا لشركة العسري 

درنا بعد اسبقالة السيد خالد خدة 

حن حهاحه في التسيي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ فاتح يونيو  البجارية بالرباط، 

016) تمت رقم 88)87.
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شركة دياليكرافت
أوالد علي الواد الفقيه بن صالح

إعالن قانوني عن تمويل املقر 
اإلجبساعي لشركة دياليكرافت

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

19 أغسطس  بالفقيه بن صالح يو3 

اإلجبساعي  املقر  تمويل  تم   (0(0

حمدودة  حسؤولية  ذات  لشركة 

بالخصائص البالية :

-1 التسسية : دياليكرافت.

ايت   : القديم  اإلجبساعي   املقر 

قصبة  الواد  سعيد  أوالد  العربي 

تادلة.

املقر اإلجبساعي الجديد : أوالد علي 

الواد الفقيه بن صالح.

أسند إلى السيد سعيد   : التسيي2 

اوعلو.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

بن  بالفقيه  اإلببدائية  باملحكسة 

صالح بباريخ 19 أغسطس 0)0) رقم 

وضع السجل البجاري 2020/67.

267 P

اديل تور
3) زنقة أنوال إقانة فلوري املكبب 

الرابع حيسوزة القنيطرة

TEL : 06.69.15.99.55

إعالن قانوني عن تأسيس شركة 
اديل تور

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 (0(0 أغسطس   13 بالقنيطرة يو3 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات حسؤولية حمدودة بالخصائص 

البالية :

I- التسسية : اديل تور.

3) زنقة أنوال  II-املقر اإلجبساعي  

الرابع حيسوزة  إقاحة فلوري املكبب 

القنيطرة.

III- املدة : 99 سنة.

IV- حوضوع الشركة :

نقل األشخاص.

نقل البضاعة.

النقل املدر�سي.

 : الشركة  حال  V-رأس 

100.000.00 درهم.

السيد  إلى  أسند   : التسيي2   -VIII

العبي�سي عبد الحليم.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة بباريخ 

تجاري  سجل   (0(0 أغسطس   13

.55579

268 P

اب ليدر تور

3) زنقة أنوال إقاحة فلوري املكبب 

الرابع حيسوزة القنيطرة

TEL : 06.69.15.99.55

إعالن قانوني عن تأسيس شركة اب 
ليدر تور

حسجل  عرفي  عقد  بسقب�سى 

 (0(0 أغسطس   1( بالقنيطرة يو3 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

ذات حسؤولية حمدودة بالخصائص 

البالية :

I- التسسية : اب ليدر تور.

3) زنقة أنوال  II-املقر اإلجبساعي  

الرابع حيسوزة  إقاحة فلوري املكبب 

القنيطرة.

III- املدة : 99 سنة.

IV- حوضوع الشركة :

نقل األشخاص.

نقل البضاعة.

النقل املدر�سي.

 : الشركة  حال  V-رأس 

100.000.00 درهم.

السيد  إلى  أسند   : التسيي2   -VIII

أعظيم عبد الخالق.

البجاري  بالسجل  البقييد  تم 

باملحكسة اإلببدائية بالقنيطرة بباريخ 

تجاري  سجل   (0(0 أغسطس   1(

.55569

269 P

O’SENS SPA

SARL AU

إعالن عن بيع الحصص وتعيين 
حسي2تان للشركة

 وتغيي2 الشكل القانوني لشركة 
 O’SENS SPA SARL AU

اتخذته  الذي  القرار  إثر  على 

أعاله  للشركة  الوحيدة  الشريكة 

بسقر الشركة   (0(0 يناير   (0 يوحه 

تم حا يلي :
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-1باعت السيدة زليبا احال نصف 

الشركة  في  تسلكها  التي  الحصص 

 100 بقيسة  حصة   500 وهي  أعاله 

للسيدة لهاله حجدة   ، درهم للحصة 

لبصبح هذه األخي2ة الشريكة الثانية 

املكونة  الحصص  نصف  وتسبلك 

حصة   1000 لرأسسال الشركة وهي 

بقيسة 100 درهم للحصة.

القانوني  الشكل  يبغي2  بذلك   2-

.SARL إلى SARL AU للشركة حن

حجدة  لهاله  السيدة  تعيين   3-

وزليبا احال حسي2تان للشركة ملدة غي2 

حمددة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   4-

باملحكسة  البجاري  السجل  حصلحة 

 1701 رقم  تمت  بالرباط  البجارية 

السجل   ،(0(0 حارس    1( بباريخ 

البجاري عدد 100701.
بسثابة إعالن وبيان

270 P

OMEGA CARRIERE
SARL

RC : 145045

بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حسب 

بباريخ 1) يوليو 0)0) تست املصادقة 

على القانون األسا�سي للشركة ذات 

الخصائص البالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة.

 OMEGA  : اإلجبساعية  التسسية 

.CARRIERE SARL

املقر اإلجبساعي : 15 شارع األبطال 

الشقة 4 أكدال  الرباط.

الهدف اإلجبساعي :

- اسبغالل املناجم.

الرحل   ) البناء  لوزا3  اسبخراج 

والحجارة).

- بيع وشراء حواد البناء.

درهم   10.000.00  : الرأسسال 

حوزعة إلى 100 حصة إجبساعية حن 

درهم حوزعة على الشكل   100 فئة 

البالي :

- السيد ملكسط حو�سى 50 حصة، 

)5000 درهم).

 50 الحكيم  األزعر عبد  السيد   -

حصة، (5000 درهم).

- املدة : 99 سنة حن البأسيس.

حو�سى  ملكسط  السيد   : التسيي2 

كسسي2 للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

البجارية بالرباط بباريخ )1  أغسطس 

0)0)، تمت رقم  106065.

271 P

STE. NASOUT
S.A.R.L.AU

تأسيس شركة
وضع   (0(0 يوليو   (( تم بباريخ 

قانون حنظم لشركة ذات املسؤولية 

باملسيزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

البالية :.

 STE. NASOUT  : التسسية 

.S.A.R.L.AU

الهدف : 

العاحة  األشغال  في  حقاول   - 

أو البناء.

الري  أنظسة  تركيب  في  حقاول   -

بالبنقيط.

- تاجر.

املقر اإلجبساعي : حي القدس، رقم 

79، قلعة السراغنة.

سنة تتبدئ حن تاريخ   99  : املدة 

7) يوليو 0)0).

 : اإلجبساعي  الرأسسال 

على  حقسم  درهم   100.000.00

درهم   100 فئة  حن  سهم   1000

حوزعة كاآلتي :

 1000 نصي2  حصطفى  السيد 

حصة.

حن فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

31 ديسس 2.

السيد  طرف  حن  تسي2   : اإلدارة 

حصطفى نصي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يو3  السراغنة   لقلعة  اإلببدائية 

رقم  تمت    (0(0 أغسطس    1(

.2020/168

السجل البجاري رقم : 4101.

272 P

 MISSENT MINE

SARL

RC : 145047

بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حسب 

بباريخ 1) يوليو 0)0) تست املصادقة 

على القانون األسا�سي للشركة ذات 

الخصائص البالية :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة.

 MISSENT : التسسية اإلجبساعية

.MINE SARL

املقر اإلجبساعي : 15 شارع األبطال 

الشقة 4 أكدال  الرباط.

الهدف اإلجبساعي :

- اسبغالل املناجم.

الرحل   ) البناء  لوزا3  اسبخراج 

والحجارة).

- بيع وشراء حواد البناء.

درهم   10.000.00  : الرأسسال 

حوزعة إلى 100 حصة إجبساعية حن 

درهم حوزعة على الشكل   100 فئة 

البالي :

- السيد ملكسط حو�سى 50 حصة، 

)5000 درهم).

 50 الحكيم  األزعر عبد  السيد   -

حصة، (5000 درهم).

- املدة : 99 سنة حن البأسيس.

حو�سى  ملكسط  السيد   : التسيي2 

كسسي2 للشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالرباط بباريخ )1  أغسطس 

0)0)، تمت رقم 106066.

273 P

WEBDIGINET
SARL AU

 RC 145111
بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حسب 
تست   (0(0 أغسطس   3 بباريخ 
األسا�سي  القانون  على  املصادقة 

للشركة ذات الخصائص البالية :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  حمدود  حسؤولية 

الوحيد.
 : اإلجبساعية  التسسية 

.WEBDIGINET SARL AU
املقر اإلجبساعي : 15 شارع األبطال 

الشقة 4 أكدال  الرباط
الهدف اإلجبساعي :

- برحجة املعلوحيات.
استشارة في املعلوحيات والشبكات 

املعلوحاتية.
- بيع وشراء حواد املعلوحيات.

درهم   10.000.00  : الرأسسال 
حوزعة إلى 100 حصة إجبساعية حن 
درهم حوزعة على الشكل   100 فئة 

البالي :
- السيد أيوب فاضل 100 حصة، 

)1000 درهم).
فاضل  أيوب  السيد   : التسيي2 

كسسي2 وحيد للشركة.
- املدة : 99 سنة حن البأسيس.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
البجارية بالرباط بباريخ 18  أغسطس 

0)0)، تمت رقم 1)1061.
  274 P

ائبسانية ليكافيست
رياض والد حطاع سكبور ) رقم 18

 CENTRE D’ONCOLOGIE
RAYHANA

العا3  الجسع  حمضر  بسقب�سى 
يوليو   7 بباريخ  املؤرخ  اإلسبثنائي 
في شركة سونت2  قرر الشركاء   (0(0
شركة  وهي  رايمانة  دونكولوجي 
رأسسالها  املسؤولية  حمدودة 
100.000 درهم وحقرها إقاحة ال 2كة 
الجديدة  احصين سال   4 رقم   بقعة 

حا يلي :
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التي  الحصص  جسيع  تفويت 

يسلكها السيد احمسد الشرقاوي (50) 

السيدة  لصالح  الشركة  في  حصة 
ريمانة الشرقاوي.

و7   6 وبذلك تم تعديل الفصول 

حن القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى السجل 

بسال  اإلببدائية  باملحكسة  البجاري 

بباريخ 3  أغسطس 0)0)، تمت رقم 

.(14
للبيان والنشر

275 P

N.B.L TRANS
S.A.R.L.A.U

تكوين شركة حمدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

بالرباط  حؤرخ  حمضر  بسقب�سى 

القوانين  وضع  تم   (0(0 يوليو   9

األساسية لشركة حمدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد ذات املسيزات 

البالية :

الهدف :

نقل املوظفين.

سليسان  الحاج  حجسوعة   : املقر 
رقم )14 حي يعقوب املنصور الرباط.
بسا  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 100.000.00 درهم.

تدار الشركة حن طرف   : التسيي2 

السيد فريد اكان ملدة غي2 حمدودة.

بكبابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 

تمت   ،(0(0 أغسطس    (4 بباريخ 
رقم السجل البجاري عدد 145147.

276 P

SONASEC
SARL AU

لشركة  عرفي  عقد  بسقب�سى 

SONASEC SARL AU سجل بالرباط 

في 8) ف 2اير 0)0) تقرر حا يلي :

-بيع جسيع الحصص التي تسبلكها 

 1000) السيدة نهاد لطفي بالشركة 

حصة) للسيدة هدى الحي.

- إسبقالة السيدة نهاد لطفي حن 

حهاحها كسسي2ة للشركة.

الحي  هدى  السيدة  تعيين   -

كسسي2ة جديدة وحسؤولة عن نشاط 

الشركة.

للشركة  الرئي�سي  املقر  تمويل   -

حن شقة رقم 4، عسارة 1477، تجزئة 

 31 رقم  إلى  العودة  عين  زعي2  أوالد 

زنقة الدشي2ة حي الوالء القرية سال.

بكبابة  القانوني   اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بالرباط بباريخ 16 يوليو 0)0)، تمت 

رقم 105547.

277 P

SOCIETE KIVAL
SARL

لشركة  عرفي  عقد  بسقب�سى 

سجل   SOCIETE KIVAL SARL

تقرر   (0(0 يوليو   (5 في   بالرباط 

حا يلي :

للشركة  الرئي�سي  املقر  تمويل   -

 4 15، شارع األبطال، شقة رقم  حن 

أكدال الرباط إلى تجزئة غيبة رقم 89 

تسارة.

بكبابة  القانوني   اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

 ،(0(0 19 أغسطس  بالرباط بباريخ 

تمت رقم 106136.

278 P

GET YOUR EVENT
SARL A.U

 GET بسقب�سى عقد عرفي لشركة 

YOUR EVENT SARL سجل بالرباط 

في 1) يوليو 0)0) تقرر حا يلي :

- تمويل املقر الرئي�سي للشركة حن 

الشقة   3 4 زنقة واد زيز الطابق  رقم 

رقم 7 أكدال الرباط إلى تجزئة حفرة 

 ،4 رقم  املحل   ،1 عسارة  النساك، 

تابريكت-سال.

بكبابة  القانوني   اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بالرباط بباريخ 19  أغسطس 0)0)، 

تمت رقم 106137.
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NETPO SERVICE

 SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد

رأسسالها : 10.000.00 درهم

تأسيس شركة
بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى   1-

تم تأسيس  ببسارة،   (0(0 يوليو   15

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات البالية :

اسم  الشركة  تمسل   : التسسية 

.NETPO SERVICE SARL AU

 ،4 رقم  شقة   : اإلجبساعي  املقر 

شارع  بوارس،  تجزئة   ،(1 عسارة 

طارق ابن زياد، تسارة.

الهدف :

العاحة  املنشآت  وتطهي2  تنظيف 

والخاصة.

 تنظيف املنازل.

بسبلغ  حدد   : الشركة  حال  رأس 

 100 على  حقسسة  درهم   10.000

 100 قيسة الحصة الواحدة  حصة، 

درهم، تسبلكها السيدة سلوى حجاب 

100 حصة.

في  حمددة  الشركة  حدة   : املدة 

99 سنة اببداء حن تاريخ تسجيلها في 

السجل البجاري.

السيدة  الشركة  يسي2   : التسيي2 

سلوى حجاب. 

بالسجل  الشركة  سجلت   2-

البجاري للسمكسة اإلببدائية ببسارة 

تمت رقم 3)1304.

280 P

HOME EL JAOUHARI
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك وحيد

رأسسالها : 100.000.00 درهم
تأسيس شركة

-1 بسقب�سى عقد عرفي بباريخ )) 
تأسيس  تم  بالرباط،   (0(0 يونيو 
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات البالية :
اسم  الشركة  تمسل   : التسسية 

.HOME EL JAOUHARI SARL
رقم   5 أحال   : اإلجبساعي  املقر 
املنصور  يعقوب  حي  املسي2ة   1334

الرباط.
الهدف :

أعسال النجارة الخشتية.
أشغال البناء ,أشغال حبعددة.

بسبلغ  حدد   : الشركة  حال  رأس 
 1000 درهم حقسسة على   100.000
 100 قيسة الحصة الواحدة  حصة، 

درهم، يسبلكها :
 السيد عزيز الجوهري بقيسة 700 

حصة.
الجوهري  الكريم  عبد  السيد 

بقيسة 300 حصة.
في  حمددة  الشركة  حدة   : املدة 
99 سنة اببداء حن تاريخ تسجيلها في 

السجل البجاري.
الشركة  يسي2   : التسيي2 

السيدرعزيز الجوهري. 
بالسجل  الشركة  سجلت   2-
البجاري للسمكسة البجارية بالرباط 

تمت رقم 144793.
281 P

PATISSERIE JNAN TEMARA
 SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة   
بشريك وحيد

رأسسالها : 100.000.00 درهم
تأسيس شركة

بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى   1-
تأسيس  تم  ببسارة،   (0(0 يوليو   6
حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات البالية :
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اسم  الشركة  تمسل   : التسسية 

 PATISSERIE JNAN TEMARA

.SARL AU

 ،4 رقم  شقة   : اإلجبساعي  املقر 

شارع  بوراس،  تجزئة   ،(1 عسارة 

طارق ابن زياد، تسارة.

 الهدف :

حخ زة، صنع الحلويات.

حصنع شوكوالتة.

تنظيم الحفالت واملنسابات.

بسبلغ  حدد   : الشركة  حال  رأس 

 1000 درهم حقسسة على   100.000

 100 قيسة الحصة الواحدة  حصة، 

درهم، تسبلكها:

 1000 الكركاطي  حريم  السيدة   

حصة.

في  حمددة  الشركة  حدة   : املدة 

99 سنة اببداء حن تاريخ تسجيلها في 

السجل البجاري.

السيدة  الشركة  تسي2   : التسيي2 

حريم الكركاطي. 

بالسجل  الشركة  سجلت   2-

البجاري للسمكسة اإلببدائية ببسارة 

تمت رقم 47)130.

282 P

 SOCIETE TRANSPORT

OUED MACHRAA
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها : 100.000.00 درهم

تأسيس شركة
-1 بسقب�سى عقد عرفي بباريخ 5) 

تأسيس  تم  بالرحاني،   (0(0 ف 2اير 

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

بالصفات البالية :

اسم  الشركة  تمسل   : التسسية 

 SOCIETE TRANSPORT OUED

.MACHRAA SARL AU

183، حي  الرقم   : املقر اإلجبساعي 

سباق الخيل، الرحاني.

 الهدف :

نقل البضائع لفائدة الغي2.

بسبلغ  حدد   : الشركة  حال  رأس 

 1000 درهم حقسسة على   100.000

 100 قيسة الحصة الواحدة  حصة، 

درهم، يسبلكها:

السيد حمسد هنا.

في  حمددة  الشركة  حدة   : املدة 

99 سنة اببداء حن تاريخ تسجيلها في 

السجل البجاري.

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

حمسد هنا. 

بالسجل  الشركة  سجلت   2-

اإلببدائية  املحكسة  لدى  البجاري 

بسدينة الرحاني تمت رقم 317.
حلخص للنشر واإليداع

املسي2
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 05.37.90.29.78

GSM : 06.61.25.96.46

STE. BEAJ TRANS

SARL

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ADRESSE : DOUAR DLALHA

 HMIRI MOULAY BOUSSELHAM

SOUK EL ARBAA

 17 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

بسوق  واملسجل   (0(0 أغسطس 

 (0(0 أغسطس   17 بباريخ  أربعاء 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

 BEAJ TRANS حمدودة  حسؤولية 

لشركة  تأسيس  يلي   حا  تم  حيث 

تمسل الخصائص البالية :

.BEAJ TRANS : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة.

رأس املال : حدد في 100.000.00 

قسسة   1000 إلى  حقسسة  درهم 

إجبساعية حن فئة 100 درهم لفائدة:

 500 بعاج  املصطفى  السيد 

حصة.

 500 الشرقاوي  رحسة  السيدة 

حصة.

الهدف :

نقل املسبخدحين.

داللحة  دوار   : اإلجبساعي  املقر 

حسي2ي حوالي بوسلها3 سوق أربعاء.

املدة : 99 سنة.

املصطفى  السيد  عين   : التسيي2 

بعاج حسي2 للشركة.

بكبابة  تم    : القانوني  اإليداع 

بسوق  اإلببدائية  باملحكسة  الضبط 

أغسطس   (4 بباريخ  الغرب  أربعاء 

بالسجل   318 عدد  تمت   (0(0

الت2تيبي و6649) بالسجل البمليلي.
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SJL AUTOMOTIVE CITY
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

شريك وحيد

رأسسالها : 100.000 درهم

 SIEGE SOCIAL : ZONE

 FRANCHE D’EXPORTATION DE

 TANGER

 AUTOMOTIVE CITY, LOT

 N°270, COMMUNE JOUMAA

PROVINCE FEHS ANJRA-

TANGER

السجل البجاري : 93535

بسوجب عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

الشريك  قرر   (0(0 يوليو  فاتح 

الوحيد حا يلي :

حمسد  السيد  اسبقالة  حالحظة 

ديدوش حن حهاحه كسسي2 للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  نفد 

باملحكسة البجارية بطنجة بباريخ )1 

أغسطس 0)0) تمت رقم 33045).
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WARCH TINFO

SARL AU

فسخ حسبق للشركة

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

قرر الشريك الوحيد حا يلي :

- فسخ حسبق للشركة.

السيد  للشركة  حصفي  تعيين   -

.TANFIOUI HASSAN

شارع   15 البصفية  حقر  -تعيين 

الفالح  حي  اسساعيل  ابن  خليفة 

البيضاء.

بكبابة   : القانوني  اإليداع  تم 

البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء في 18 أغسطس 0)0) 

تمت رقم 743349.
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 SJL MEDITERRANNE

شركة ذات حسؤولية حمدودة  ذات 

شريك وحيد

رأسسالها : 1.000.000 درهم

قابلة للببديل

 SIEGE SOCIAL : ZONE

 FRANCHE KSAR EL MAJAZ

 OUED R’MEL LOT N°101

TANGER FEHS ANJRA-TANGER

السجل البجاري : 701)5

بسوجب عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

الشريك  قرر   (0(0 يوليو  فاتح 

الوحيد حا يلي :

حمسد  السيد  اسبقالة  حالحظة 

ديدوش حن حهاحه كسسي2 للشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  نفد 

باملحكسة البجارية بطنجة بباريخ )1 

أغسطس 0)0) تمت رقم 33046).
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 STE FAW AUTOMOTIVE
MOROCCO

شركة ذات حسؤولية حمدودة
راسسالها : 10.000 يورو

سجل البجاري رقم : 76703
بسوجب عقد عرفي حؤرخ بباريخ 
4) يوليو 0)0) قرر الشريك الوحيد 

حا يلي :
الحصص  جسيع  نقل  تاكيد 
التي  حصة   1000 عددها  البالغ 
 TASCA الى  الشركة  رأسسال  تشكل 
شركة  الى  والبمول   GROUP SAS
ذات حسؤولية حمدودة ذات شريك 

وحيد.
االعت2اف باسبقالة السيد حبارك 
فرنانديز  كاسبو  وحاركوس  حمسون 

حن حنصبهسا كسسي2ين للشركة.
 DIDIER السيد  تعيين 

REBOULLET حسي2 للشركة.
العبساد  الشركة  اسم  تغيي2 
 TESCA SEAT االسم الجديد الحالي 

.COMPONENTS MOROCCO
للنظا3  البصحيحي  البعديل 
االسا�سي واعبساد االنظسة الجديدة.

للشركة  القانوني  االيداع  نفد 
بباريخ  بطنجة  البجارية  باملحكسة 
رقم  تمت   ،(0(0 أغسطس   1(

.(33050
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 STE CORPORATE
DEVELOPMENT HOLDING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

شريك وحيد
رأسسالها : 100.000 درهم

 SIEGE SOCIAL : ANGLE RUE
 AHMED CHARCI ET RUE ALI

 ABDERAZAK RCE LES CHAMPS
 D ‹ANFA  2EME ETAGE

CASABLANA
سجل تجاري رقم : 137709

بسوجب عقد عرفي حؤرخ بباريخ 
8) يوليو 0)0) قرر الشريك الوحيد 

حا يلي :

بسقابلة  الراسسال  بزيادة  القيا3 

الدفع  واملسبمقة  السائلة  الديون 

0.000)1 درهم ليصل الى  حتى حبلغ 

0.000)) درهم.

الراسسال  في  تخفيض  اجراء 

 (00.000 بسبلغ  الخسائر  بدافع 

درهم ليصبح 0.000) درهم، اعبساد 

النظا3 االسا�سي الجديد للشركة.

للشركة  القانوني  االيداع  نفد 

بالدارالبيضاء  البجارية  باملحكسة 

تمت   ،(0(0 أغسطس   13 بباريخ 

رقم 743018.
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STE COOPTALIS MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

شريك وحيد

 SIEGE SOCIAL : ESPACE

 PORTE D›ANFA, RUE BAB EL

 MANSOUR, IMM C ,1ER ETAGE

BUREAU 3  CASABLANA

سجل تجاري رقم : 359749

بسوجب عقد عرفي حؤرخ بباريخ 

)) يونيو 0)0) قرر الشريك الوحيد 

حا يلي :

النظا3  حن   3 املادة  تعديل 

االسا�سي.

الجديد  االسا�سي  النظا3  اقرار 

للشركة.

املسي2  باسبقالة  الباكيد 

 OLIVIER السيد  وتعيين  الحالي 

كسسي2 جديد لفت2ة   DESURMONT

غي2 حمددة.

للشركة  القانوني  االيداع  نفد 

بالدارالبيضاء  البجارية  باملحكسة 

تمت   ،(0(0 أغسطس   19 بباريخ 

رقم 743589.
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 STE NUSA DUA
SARL AU

تاسيس شركة
تاسيس  تم  بسقب�سى عقد عرفي 

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة  

بشريك وحيد خصائصها كالبالي :

 STE NUSA  : الشركة  تسسية 

ذات  شركة   DUA SARL AU

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.

تشغيل   : الرئي�سي  الغرض 

حرفق غسيل املالبس والكي بعسلية 

حيكانكية.

شارع   4(  : االجبساعي  املقر 

غوتي  حي  املنفلوطي  حصطفى 

البيضاء.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل البجاري.

رأسسال  حدد   : الشركة  راسسال 

درهم حقسسة   100.000 الشركة في 

درهم   100 بقيسة  حصة   1000 الى 

للحصة الواحدة.

السيد بوبكر عساري 1000 حصة 

.

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

للبطاقة  الحاحل  عساري  بوبكر 

.BE689970 الوطنية رقم

بالسجل  حسجلة  الشركة 

البجاري تمت رقم 468453 بباريخ 7 

أغسطس 0)0).

بسركز  القانوني  االيداع  تم 

االستثسار الجهوي بالدارالبيضاء.
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 STE CAMEPHIA
 SARL

تاسيس شركة
تاسيس  تم  بسقب�سى عقد عرفي 

حمدودة   حسؤولية  ذات  شركة  

خصائصها كالبالي :

 STE  : الشركة  تسسية 

ذات  شركة   CAMEPHIA SARL

حسؤولية حمدودة.

تقديم الطعا3   : الغرض الرئي�سي 

املوقع  في  السريعة  والوجبات 

واالحداث  االنت2نيت  ع 2  واملبيعات 

الشقق  تاجي2  الفنادق  وادارة 

واالسبوديوهات.

أحسد  شارع   : االجبساعي  املقر 

 13 3 رقم  طوكي اقاحة أورك الطابق 

البيضاء.

حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل البجاري.

رأسسال  حدد   : الشركة  راسسال 

درهم حقسسة   100.000 الشركة في 

درهم   100 بقيسة  حصة   1000 الى 

للحصة الواحدة.

السيد بوبكر عساري 500 حصة .

السيد فهد عبدربي 500 حصة .

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

للبطاقة  الحاحل  عساري  بوبكر 

.BE689970 الوطنية رقم

بالسجل  حسجلة  الشركة 

البجاري تمت رقم 468165 بباريخ 5 

أغسطس 0)0).

بسركز  القانوني  االيداع  تم 

االستثسار الجهوي بالدارالبيضاء.
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STE ASAP PATISS
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : شارع ابراهيم 

الروداني، الطابق 5، الشقة رقم 

1)، اقاحة )33 ريمان املعاريف 

الدارالبيضاء

تأسيس شركة

حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

يوليو   (7 بباريخ  بالدارالبيضاء 

0)0)، واملسجل يو3 7) يوليو 0)0) 

تم تاسيس شركة حمدودة املسؤولية 

ذات الخصائص البالية :

 STE ASAP PATISS  : التسسية 

ش.3.3.
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واسبي2اد  وبيع  شراء   : املوضوع 
وتسثيل  وتوزيع  وتسويق  وتصدير 
نوع  أي  حن  واملواد  املنبجات  جسيع 

كان والسيسا حنبجات الحلويات.
بيع وشراء.

الدارالبيضاء،   : االجبساعي  املقر 
 ،5 الطابق  الروداني،  ابراهيم  شارع 
)33 ريمان  اقاحة   ،(1 الشقة رقم 

املعاريف.
الشركاء : السيد اسساعيل ايعيش 

والسيد عسر كغفور.
الراسسال  حدد   : الراسسال 
 100.000 في  للشركة  االجبساعي 
درهم حقسم الى 1000 حصة حن فئة 

100 درهم للواحدة.
بأكسلها،  وحسددة  حكبتبة 
أعطيت للشركاء باملوازاة حع دفعات 

كل واحد حنهم.
املدة : حددت في 99 سنة اببداء 
حن تاريخ تسجيلها بالسجل البجاري.

السنة االجبساعية : حن فاتح يناير 
الى 31 ديسس 2 حن كل سنة.

التسيي2 : السيد عسر كغفور.
الصافية  االرباح  توزيع   : االرباح 
الشركاء حسب حصصهم بعد  على 

االقبطاعات القانونية والنظاحية.
بكبابة  القانوني  االيداع  تم 
البجارية  للسمكسة  الضبط 
أغسطس   13 بباريخ  بالدارالبيضاء 
رقم  البجاري  السجل  تمت   ،(0(0

.469(83
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 STE MARIOTE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تاسيس شركة
في  املؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بباريخ  واملسجل   (0(0 يوليو   9 

11 يوليو 0)0) هدفها :
االشغال املخبلفة أو البناء.

الخ 2ة واملواكبة البقنية في ادارة 
االشغال.

البوطين لدى   : العنوان البجاري 
الشقة   : ش.3.3.   LA TRACE شركة 
الولفة  شارع   3048 عسارة   5 رقم 

تيليال أكادير.

درهم   5.000.000  : رأسسالها 

كل  قيسة  حصة   50.000 الى  حوزع 

حصة 100 درهم اكببتت على الشكل 

االتي :

 (5000 السيد عبد السال3 دباغ 

حصة.

 (5.000 الهاشمي  العربي  السيد 

حصة.

عبد  السيد  حن  كل  تعيين  تم 

السال3 دباغ والسيد العربي الهاشيمي 

كسسي2ين للشركة ملدة غي2 حمدودة.

السيد  تم اعبساد توقيع كل حن 

العربي  والسيد  دباغ  السال3  عبد 

والوثائق  العقود  جسيع  في  الهاشمي 

االدارية والبنكية.

سنة حن   99 حدة الشركة   : املدة 

تاريخ تاسيسها النهائي.

رقم  االيضاحي  البجاري  السجل 

.43883

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

البجارية باكادير بباريخ 19 أغسطس 

0)0)، تمت  رقم 95483.

294 P

STE ROKAFLOR

SARL

بيع حصص االجبساعية
الغي2  العا3  الجسع  بسقب�سى 

 1( العادي الذي انعقد بالرباط يو3 

املصادقة  تست   ،  (0(0 أغسطس 

على القرار البالي :

حصة اجبساعية في   10.000 بيع 

حلكية الشركة الفرنسية إحيليو روبا 

شفيق  للسيد   EMILIO ROBBA

حاليا  أصبح  الذي  القباج  حمسد 

حن الراسسال شركة   %  95 حالكا ل 

روكافلور.

سيبم االيداع القانوني باملحكسة 

البجارية بالرباط.
للخالصة واالشهار
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STE MARTINELLI
تمويل الشكل القانوني للشركة

بباريخ عرفي  عقد   بسوجب 
 5 أغسطس 0)0) تقرر حا يلي :

لشركة  الركيبي  عالي  السيد  باع 
حن  سهم   1 لالستثسار»  املغربية   »

حصبه حن راسسال الشركة.
للشركة  القانوني  الشكل  تمويل 
حن شركة ذات حسؤولية حمدودة الى 

شركة باسم حشت2ك.
الركيبي  عالي  السيد  تعيين  تم 

كسسي2 للشركة ملدة غي2 حمدودة.
تم االيداع القانوني لدى حصلحة 
البجارية  باملحكسة  الضبط  كبابة 
 ،(0(0 أغسطس   13 بأكادير بباريخ 

تمت ارقا3 9)954 و95430.
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STE CLINICAP
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد
حقرها االجبساعي : النواصر العسارة 

رقم 7، حبجر رقم 3 دوار لحواحي ديار 
بوسكورة ) الشطر ) املجسع السكني 

) الدارالبيضاء
السجل البجاري رقم : 331768

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
لشركة   (019 ديسس 2   (6 بباريخ 
حسؤولية  ذات  شركة   CLINICAP
راسسالها  وحيد،  بشريك  حمدودة 

10.000 درهم، قرر حا يلي :
والودي  االداري  املسبق،  الفسخ 
للشركة اببداء حن 31 ديسس 2 019).

 MME TOURIA السيد  تعيين 
KHADDAR حصفية للشركة.

البصفية  حقر  تمديد 
العسارة  النواصر  بالدارالبيضاء،  
لحواحي  دوار   3 رقم  حبجر   ،7 رقم 
املجسع  ( الشطر   ( بوسكورة   ديار 

 السكني ).
املحكسة  في  القانوني  االيداع  تم 
ف 2اير   4 بباريخ  بالبيضاء  البجارية 

0)0)، تمت رقم 9373)7.
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STE VIALOG
SARL AU

SIEGE : RESIDENCE LES 
ORANGERAIES DU SOUISSI

ILOT V4( (0(/ EMME ETAGE 
RABAT

 3 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  وضع  تم   ،(0(0 ف 2اير 
املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

للسيد : . بلحارتي ر�سى.
ذات الخصائص البالية :

 STE VIALOG SARL  : التسسية 
.AU

االشغال العسوحية وبيع   : الهدف 
حواد البناء.

 RESIDENCE  : االجبساعي  املقر 
LES ORANGERAIES DU SOUISSI

 ILOT V4/202 2 EMME ETAGE
.RABAT

سنة تتبدئ حن تاريخ   99  : املدة 
تاسيس الشركة.

تتبدئ حن   : الراسسال االجبساعي 
فاتح يناير وتنبهي في 31 ديسس 2.

حن طرف  الشركة  تدار   : االدارة 
السيد بلحارتي ر�سى.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 
القانوني باملحكسة البجارية بالرباط.

 (701 رقم  البجاري  السجل 
الرباط بباريخ 4) يوليو 0)0).

298 P

STE SEGITRAD
SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS
 SIEGE SOICAL : 88 RDC LOT

 RIAD OUISLANE 2 TR A
MEKNES

رفع راسسال الشركة
بسكناس  عرفي  عقد  بسقب�سى 
باالضافة   ،(0(0 يوليو   (7 بباريخ 
حن   والسابعة  السادس  املادة  الى 
شركة  أعضاء  قرر  الشركة  قانون 
الشركة  راسسال   ،SEGITRAD
حقرها  يوجد  والتي  درهم،   10.000
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االجبساعي  88 الطابق السفلي تجزئة 

حكناس أ  جزء   ( ويسالن   رياض 

 حا يلي :

قدره  بسا  الشركة  راسسال  رفع 

 500.000 ليصبح  درهم   490.000

درهم جسيع   10.000 درهم بدال حن 

القديسة  لالسهم  تضاف  االسهم 

للسيد الحارتي الحسن.

تم االيداع القانوني لدى املحكسة 

 17 بباريخ  بسكناس  البجارية 

أغسطس 0)0)، تمت رقم 383).

299 P

شركة ديل جينيور طغافو
شركة ذات حسؤولية حمدودة

حقرها االجبساعي : 4) شارع فرنسا 

عسارة 5 الرباط أكدال

الهاتف : 1).06.66.03.40

النقال : 91.95.95.)07.7

تاسيس شركة
تاسيس  تم  بسقب�سى عقد عرفي 

حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

ش.ذ.3.3.

 DEL شركة   : االجبساعي  اللقب 

 JUNIOR TRAVAUX SARL AU

ش.ذ.3.3.

املصطفى  السيد   : املساهسون 

 AB600(0( ..... ب.و.ط.  خصو 

1000سهم.

املسي2 : السيد املصطفى خصو.

رأسسال : 100.000 درهم.

وأشغال  البناء  أعسال   : النشاط 

حبنوعة.

املدة : 99 سنة.

العنوان : 4) شارع فرنسا عسارة 8 

الرباط أكدال.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

أغسطس   4 يو3  بالرباط  البجارية 

0)0)، تمت رقم 836) رقم السجل 

البجاري رقم 9)1449.
للبيان

300 P

STE SPIRINA CLEAN
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تاسيس شركة
في حؤرخ  عرفي  عقد   بسوجب 
تاسيس  تم   ،(0(0 يناير   (0  
لها  حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات البالية :
.SPIRINA CLEAN : التسسية

تنظيف   : االجبساعي  الهدف 
واجهات (املحالت، املباجر، الشقق).

االشغال املخبلفة أو البناء.
تجارة الكاحي2ات.

املقر االجبساعي : الجساعة القروية 
ايت سي 2ن الخسيسات.

املدة : 99 سنة حن تاريخ البأسيس.
الراسسال : حدد راسسال الشركة 
في 100.000 درهم حقسسة الى 1000 
درهم   100 حن  اجبساعية  حصة 

للحصة االجبساعية :
 500  ... كسال  اسساء  السيدة 

حصة اجبساعية.
 ... الريماني  السعدية  السيدة 

500 حصة اجبساعية.
السيدة  تعيين   : الشركة  تسيي2 
السعدية  والسيدة  كسال  أسساء 
الريماني كوكيالت للشركة حع جسيع 

الصالحيات.
بكبابة  القانوني  االيداع  تم 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ   39 رقم  تمت  بالخسيسات 
سجل تجاري رقم   ،(0(0 يناير   (8

.(8955
للنسخ والبيان

الوكيل

301 P

 STE IMMOBILIER AMAL
SABT

SARL AU
راسسالها : 878.615 درهم

حقرها االجبساعي : زنقة 7 رقم 5 
الطابق الثاني الشقة رقم 4 السعادة 

سيدي ال 2نو�سي الدارالبيضاء
بسقب�سى عقد عرفي بالدارالبيضاء 
أنشأت   ،(0(0 أغسطس   11 بباريخ 
ذات لشركة  النظاحية  القوانين 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية   
باملسيزات البالية :

أحل  ايسوبيليي   : التسسية 
وحيد  بشريك  ش.ذ.3.3.  الستت 
 IMMOBILIER AMAL SABT SARL

.AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
حخبلف  حن  املقاولة   : الهدف 

االعسال أو البناء وحنعش عقاري.
يو3  حن  اببداء  سنة   99  : املدة 
حالة  في  حاعدا  النهائي  الباسيس 

الفسخ املسبق أو البسديد.
راسسال  حدد   : الشركة  رأسسال 
درهم   878.615 بقيسة  الشركة 
حن  حصة   8786.15 على  حقسم 
الواحدة  للحصة  درهم   100 فئة 
 اكببتت وحررت بالكاحل عينا ووزعت 

كسا يلي : 
 8786.15  .... الرضواني  سعيد 

حصة ... 878.615 درهم.
 .... حصة   8786.15  ..... املجسوع 

878615 درهم.
التسيي2 : تسيي2 الشركة حن طرف 
غي2  ملدة  الرضواني  سعيد  السيد 

حمدودة.
رهن جسيع  كسا له حق بيع شراء 
املنقولة  املسبلكات  أو  العقارات 
وفرضها  بها  والبعهد  املنقولة  وغي2 
وتخصيصها لجسيع االدارات العاحة 
املنظسات  وكذلك  الخاصة،  أو 

املصرفية التي لها توقيعها الوحيد.
السنة االجبساعية : حن فاتح يناير 

الى 31 ديسس 2 حن كل سنة.
بسصلحة  القانوني  االيداع  تم 
كبابة الضبط لدى املحكسة البجارية 
أغسطس    18 بباريخ  بالدارالبيضاء 
 ،743384 رقم  تمت   ،(0(0

وبالسجل تجاري رقم 469531.
302 P

 STE ALBAYT ALFASSIH
LISSAKANE

SARL
راسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : 4 حي السالحة 
سيدي حعروف البيضاء

العا3 االسبثنائي  الجسع  بسوجب 
قرر شركاء   ،(0(0 يوليو   13 بباريخ 

شركة حا يلي :

للشركة  االجبساعي  املقر  تمويل 
 ELJADIDA الجديد  العنوان  الى 
 OUSSAT EL JADIDA RESIDENCE
 MEKA IMM3 ETAGE 1 N°50
وبالبالي تم تعديل املادة 5 حن النظا3 

االسا�سي.
 ABDELGHANI السيد  تأكيد 
 MOSTAFA والسيد   EL QARNANI
كسسي2ين  حنصيبهسا  في   TBER

للشركة.
اعبساد النظا3 االسا�سي للشركة 

«املحدث» ذو املسؤولية املحدودة.
للشركة  القانوني  االيداع  نفد 
بالدارالبيضاء  البجارية  باملحكسة 
تمت   ،(0(0 أغسطس   11 بباريخ 
رقم  تجاري  سجل   ،74(70( رقم 
االيداع  نفد  وكذلك   (50993
االببدائية  باملحكسة  القانوني 
أغسطس   17 بباريخ  بالجديدة 
سجل   ،(5(18 رقم  تمت   ،(0(0

تجاري رقم 16777.
303 P

STE ADATECH
SARL AU

رأسسالها : 1.000.000 درهم
 RUE ARJOUN : حقرها االجبساعي
 QUARTIER DES HOPITEAUX

ILHAM 1 CASABLANCA
سجل تجاري رقم : 199303

بسوجب عقد عرفي حؤرخ بباريخ 
قررت   ،(0(0 يوليو   (8 بباريخ 
اضافة  جدور  بن  حينا  السيدة 

االنشطة البالية :
لغرض الشركة.

املقاهي  جسيع  وتشغيل  ادارة 
وحانات  والصيدليات  واملطاعم 
وحبعهدو  االحاكن  وجسيع  املطاعم 

الطعا3 أو غي2هم.
 3 ونتيجة لذلك تم تعديل املادة 

حن النظا3 االسا�سي.
باملحكسة   القانوني  االيداع  تم 
بباريخ  بالدارالبيضاء   البجارية 
11 يناير 0)0)، تمت رقم 701)74.
304 P
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STE MEDI MEDICAL
فسخ حسبق للشركة

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
بباريخ 6) يونيو 019)، قرر الشركاء 

حا يلي :
فسخ حسبق للشركة.

السيد  للشركة  حصفي  تعيين 
.ALAMI MEJJATI

شارع   191 البصفية  حقر  تعيين 
الثالث  الطابق  عادل  حي  الفوارات 
قطاع عين سبع حي حمسدي البيضاء.
بكبابة  القانوني  االيداع  تم 
البجارية  املحكسة  لدى  الضبط 
 ،(019 يوليو   4 في  بالدارالبيضاء 

تمت رقم 707754.
305 P

 STE ISOPROTEC
SARL

اسبدراك خطأ
اسبدراك خطأ الصادر في الجريدة 
0)0) رقم  9) يوليو  الرسسية بباريخ 

))56 الحصص :
املصطفى طاهي2ي  السيد حوالي 

علوي 500 حصة.
السيدة جزيلة امللطي 50) حصة.

 (50 العلوي  ياسسينة  السيدة 
حصة.

حجسوع ... 1000 حصة.
باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 
 15 بباريخ  للدارالبيضاء  البجارية 
 739571 رقم  تمت   ،(0(0 يوليو 

والسجل البجاري رقم 465687.
306 P

STE ZAWAWI SERVICES
SARL AU

 ZAWAWI  : الشركة  اسم 
.SERVICES

ذات  شركة   : القانوني  حوقعها 
حسؤولية حمدودة واحدة.

حوقعها البجاري : 37 شارع ادر�سي 
االك 2 شقة رقم 6 الطابق الثالث حي 

حسان الرباط.
رأسسالها : 100.000 درهم.

تسي2 الشركة حن طرف   : حسي2ها 
السيد عبد الرحيم زواوي حع كاحل 
االسا�سي  للقانون  الصالحيات طبقا 

للشركة.
املدة : حددت املدة في 99 سنة.

البناء  في  حقاول   : نشاطها 
واالشغال.

بكبابة  القانوني  االيداع  تم 
بالرباط  البجارية  باملحكسة  الضبط 
رقم  تمت   ،(0(0 حارس   16 بباريخ 

.145063
307 P

 STE EMPEZAR
CONSTRUCCIONES

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسسالها : 100.000 درهم

حقرها االجبساعي : رقم )91 الطابق 
الثاني حي املنزه حي املنزه ح ي 3 

الرباط
تم  عرفي  عقد  بسوجب 
 EMPEZAR شركة  تأسيس 
شركة   CONSTRUCCIONES
 4 بباريخ  املسؤولية  حمدودة 
املسيزات  ذات   (0(0 أغسطس 

البالية:
حنعش عقاري، تاجر في العقارات 

وحقاول في االشغال العاحة.
حن  حكون  الشركة  رأسسال 
 1000 الى  حقسم  درهم   100.000
للحصة  درهم   100 فئة  حن  حصة 

حقسسة على الشكل البالي :
 333  .... حر�سي  بوبكر  السيد 

حصة.
السيد عبد السال3 صالح .... 333 

حصة.
 ..... الصعف�سي  صفوان  السيد 

334 حصة.
الشركة حسي2ة حن طرف السيد 

بوبكر حر�سي.
سنة   99 حدة الشركة حمددة في 
اببداء حن تاريخ تسجيلها في السجل 

البجاري.
باملحكسة  الشركة  تسجيل  تم 
البجارية بالرباط بباريخ 18 أغسطس 

0)0)، تمت رقم 145103.
308 P

STE DY COMPANY
SARL

رأسسالها : 80.000 درهم

حقرها االجبساعي : حمل رقم 1 عسارة 
رقم 54 زنقة حمسد القري القنيطرة

تأسيس شركة
 10 بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ في 

شركة  تأسيس  تم  قد   (0(0 يوليو 

ذات حسؤولية حمدودة والتي تمسل 

الخصائص البالية :

.STE DY COMPANY : التسسية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

حسؤولية حمدودة.
صالون   : االجبساعي  الهدف 

الحالقة.
رأسسال الشركة : 80.000 درهم.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي.

يناير  حن فاتح     : املالية  السنة 

سنة  كل  حن  ديسسي 2    31 الى 

حاعدا السنة االولى تتبدئ حن تاريخ 

التسجيل.

 1 رقم  حمل    : االجبساعي  املقر 
القري  حمسد  زنقة   54 رقم  عسارة 

القنيطرة.

ياسين  السيد  تعيين   : التسيي2 

اكدا3 كسسي2 للشركة ملدة 3 سنوات.

باملحكسة  القانوني  االيداع  تم 

  1( بباريخ  بالقنيطرة   االببدائية 

تمت رقم السجل   ،(0(0 أغسطس 

البجاري رقم 55575.

309 P

 STE BAIDOURI

IMMOBILIER
SARL

تأسيس شركة
املسجل  العرفي  العقد  بسقب�سى 

بباريخ 5 أغسطس 0)0)، تم تأسيس 

شركة تمسل الخصائص البالية :

 STE BAIDOURI  : التسسية 

.IMMOBILIER

.SARL : الشكل القانوني

الهدف االجبساعي : حنعش عقاري 

واالشغال حخبلفة.
رأسسال الشركة :   80.000 درهم 

حقسسة الى 800 حصة حن فئة 100 

درهم للحصة.

حوض  تجزئة   : االجبساعي  املقر 

حساحة رقم 50 الصخي2ات.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيي2 

بنصي2  الحسن  والسيد  فباح  االله 

كسسي2ان لشركة.
البجاري  بالسجل  تقييد  تم   

باملحكسة االببدائية ببسارة تمت رقم 

130459 بباريخ 19 أغسطس 0)0).

310 P

 STE EXPLOMB
شركة ذات حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بسقب�سى 

نون 2  فاتح  بباريخ  بالرباط   حسجل 

ذات  شركة  تأسيس   تم  قد   (019

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

فروع أو وكاالت الشركات البجارية 

التي يوجد حقرها بالخارج.
الهدف االجبساعي : رصاص، ت 2يد 

وأشغال حخبلفة خاصة بالبناء.
رأسسال الشركة : 100.000 درهم 

فئة  حن  حصة   1000 الى  حقسسة 

100 درهم للحصة الواحدة.

 1000 حصطفى  شعابط  السيد 

حصة.

حن  اببداء  سنة   99  : املدة 

البأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع 

السجل البجاري.

حن فاتح يناير الى   : السنة املالية 

31 ديسس 2 حن كل سنة حاعدا السنة 

االولى تتبدئ حن تاريخ التسجيل.
6 زنقة ضاية عوا، الطابق   : املقر 

الرابع، شقة رقم 16، أكدال الرباط.

املسي2 : شعابط حصطفى.
 : البجاري  بالسجل  البقييد  رقم 

.144717

311 P
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 STE HAMIMAD TRANS
رأسسالها : 10.000 درهم

حقرها االجبساعي : دوار املوارعة 
الطيارة ج و ق العواحرة القصر 

الكبي2
تأسيس شركة

بباريخ  تم  عرفي  عقد  بسقب�سى 
واملصادقة  وضع   (0(0 ف 2اير   (1
ببأسيس  املبعلقة  الوثائق  وتسجيل 
 HAMIMAD TRANS شركة 

ش.ذ.3.3 بشريك وحيد.
ذات الخصائص البالية : 

 HAMIMAD : العنوان البجاري  
TRANS ش.ذ.3.3.

املوارعة  دوار   : االجبساعي  املقر 
القصر  العواحرة  ق  و  ج  الطيارة 

الكبي2.
املدة : 99 سنة.

 100.000  : الشركة  رأسسال 
درهم.

البضائع  نقل   : املزاول  النشاط 
لحساب الغي2.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

: تسي2 الشركة حن طرف  التسيي2 
عبد العزيز احسيسد، حغربي، الحاحل 
رقم  الوطنية  البعريف  لبطاقة 
والساكن بدوار املوارعة   LB11((65
القصر  العواحرة  ق  و  ج  الطيارة 

الكبي2.
والتسجيل  القانوني  االيداع  تم 

باملحكسة االببدائية بالعرائش.
312 P

OPIDUM
SARL

املقر االجبساعي : حي القطانين شارع 
) رقم 111 القصر الكبي2

تغيي2ات في القانون األسا�سي للشركة
بباريخ  تم  عرفي  عقد  بسقب�سى 
5) يونيو 0)0) قرر الشركاء بشركة 
أبيدو3 شركة ذات حسؤولية حمدودة 

واملعرفة بإسها3 أعاله حا يلي :
التي  الحصص  بيع  عسلية  قبول 
حمسد  السابقين  الشريكين  بها  قا3 
كل لفائدة  دحان  وحعاد  الحراق 

 حن السيدين عسرو ادريسو ويوسف 
توزيع  أصبح  وبالبالي  الحسني 

الحصص في الشركة كسا يلي :
السيد عسرو ادريسو 500 حصة.

 500 الحسني  يوسف  السيد 
حصة.

ادريسو  عسرو  السيد  تعيين 
كسسي2ين  الحسني  يوسف  والسيد 

للشركة ملدة غي2 حمدودة.
رفع رأسسال الشركة إلى 100.000 

درهم.
والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 
الكبي2  بالقصر  االببدائية  باملحكسة 
أغسطس   3 بباريخ   316 رقم  تمت 

.(0(0
313 P

STE TFRK TRAV
SARL AU
تأسيس

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسوجب 
تأسيس  تم   (0(0 أغسطس   7
لها  حمدودة  حسؤولية  ذات  شركة 

املواصفات البالية :
.STE TFRK TRAV : التسسية

حقاولة   : االجبساعي  الهدف 
 / اإلنشائية  األعسال  حخبلف  في 
أو  تاجر   / الحجارة  حقالع  اسبغالل 

وسيط تنفيذ االسبي2اد والبصدير.
 115( رقم  األندلس  حي   : املقر 

تيفلت.
املدة : 99 سنة حن تاريخ البأسيس.
الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 
في 100.000 درهم حقسسة إلى 1000 
100 درهم  حصة اجبساعية حن فئة 

للحصة االجبساعية.
حصة   1000  : الذغور  ادريس 

اجبساعية.
السيد  عين   : الشركة  تسيي2 
حع  للشركة  حسي2ا  الذغور  ادريس 

جسيع الصالحيات.
بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية  باملحكسة  الضبط 
بباريخ البجاري  السجل  في   بتيفلت 
 13 أغسطس 0)0) تمت رقم 3)1.

للنسخ والبيان

الوكيل

314 P

 STE SBITI PREMIUM

SERVICE

SARL AU

تأسيس

في حؤرخ  عرفي  عقد   بسوجب 

7 يوليو 0)0) تم تأسيس شركة ذات 

املواصفات  لها  حمدودة  حسؤولية 

البالية :

 STE SBITI PREMIUM : التسسية

.SERVICE

في  حقاولة   : االجبساعي  الهدف 

بائع   / اإلنشائية  األعسال  حخبلف 

تاجر  / بالجسلة  املكبتية   اللواز3 

أو وسيط تنفيذ االسبي2اد والبصدير 

/ تاجر.

 115( رقم  األندلس  حي   : املقر 

تيفلت.

املدة : 99 سنة حن تاريخ البأسيس.

الرأسسال : حدد رأسسال الشركة 

في 100.000 درهم حقسسة إلى 1000 

حصة اجبساعية حن فئة حئة درهم 

للحصة االجبساعية.

حصة   1000  : الستيتي  رضوان 

اجبساعية.

السيد  عين   : الشركة  تسيي2 

حع  للشركة  حسي2ا  الستيتي  رضوان 

جسيع الصالحيات.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكسة االببدائية بتيفلت 

يوليو   16 في السجل البجاري بباريخ 

0)0) تمت رقم 95.

للنسخ والبيان

الوكيل

315 P

CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 05 37 90 29 78

GSM : 06 61 25 96 46

STE GHIOUJ TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

 DOUAR OULED RIAHI JBEL

 DAL KARIAT BEN AOUDA

SOUK EL ARBAA

RC N° 26635

 4 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بسوق  واملسجل   (0(0 أغسطس 

 (0(0 أغسطس   5 بباريخ  األربعاء 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

واحد  بشريك  حمدودة  حسؤولية 

GHIOUJ TRANS حيث تم حايلي :

تأسيس لشركة تمسل الخصائص 

البالية :

.GHIOUJ TRANS : التسسية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.

 100.000 في  حدد   : املال  رأس 

قسسة   1000 إلى  حقسسة  درهم 

اجبساعية حن فئة 100 درهم لفائدة :

 1000  : غيوج  حمسد  السيد 

حصة.

املسبخدحين  نقل   : الهدف 

والبضائع.

املقر االجبساعي : دوار أوالد الرياحي 
سوق  بنعودة  قرية  الظل  جبل 

األربعاء.

املدة : 99 سنة.

التسيي2 : عين السيد حمسد غيوج 

حسي2 للشركة.

بكبابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

 (0(0 أغسطس   1( بباريخ  أربعاء 

الت2تيبي بالسجل   (89 رقم   تمت 

و 6635) بالسجل البمليلي.

316 P



12597 الجريدة الرسميةعدد 7)56 - 13 حمر3 )144 )) ستبس 2 0)0)) 

CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél : 05 37 90 29 78

GSM : 06 61 25 96 46

 STE MOHAMED IMRANE
TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

CITE TAKADOUM N° 05

SOUK EL ARBAA 

RC N° 26647

 3 بباريخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
بسوق  واملسجل   (0(0 أغسطس 

 (0(0 أغسطس   4 بباريخ  األربعاء 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

واحد  بشريك  حمدودة  حسؤولية 

 MOHAMED IMRANE TRANS

حيث تم حايلي :

تأسيس لشركة تمسل الخصائص 

البالية :

 MOHAMED  : التسسية 

.IMRANE TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

حسؤولية حمدودة بشريك واحد.
 100.000 في  حدد   : املال  رأس 

قسسة   1000 إلى  حقسسة  درهم 

اجبساعية حن فئة 100 درهم لفائدة :

 1000  : حساقات  عادل  السيد 

حصة.

املسبخدحين  نقل   : الهدف 

والبضائع.

املقر االجبساعي : حي البقد3 رقم 5 

سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.

عادل  السيد  عين   : التسيي2 

حساقات حسي2 للشركة.

بكبابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

 (0(0 أغسطس   18 بباريخ  أربعاء 

الت2تيبي بالسجل   31( رقم   تمت 

و 6647) بالسجل البمليلي.

317 P

SOLUCE PRIMAIRE PRIVE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسسالها البجاري 100.000 درهم
العنوان : تجزئة الوفاق، 40)3 

شارع الرجاء، تسارة
تأسيس

بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ بباريخ 
النظا3  وضع  تم   (0(0 يوليو   6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة كالبالي :
 SOLUCE PRIMAIRE  : اإلسم 

.PRIVE
 : أهدافها  حن  الشركة   : الهدف 

حدرسة اببدائية.
املقر : تجزئة الوفاق، 40)3 شارع 

الرجاء، تسارة.
حن تاريخ  سنة اببداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل البجاري.
 100.000  : البجاري  املال  رأس 
1000 حصة قدر  درهم حقسسة إلى 

كل واحدة حنها 100 درهسا.
الشركة  إدارة  يبولى   : اإلدارة 
املدغري  العلوي  اسساعيل  السيد 

ملدة غي2 حمدودة.
تم اإليداع القانوني لدى املحكسة 
االببدائية ببسارة بباريخ 10 أغسطس 

0)0) تمت رقم 130377.
318 P

STE TIMA BANDE
SARL

الرأسسال : 100.000 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بسقب�سى عقد عرفي بسال بباريخ 
القانون  وضع  تم   (0(0 حارس   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة وذات الخصائص البالية :
 STE TIMA : التسسية االجبساعية

.BANDE SARL
الهدف االجبساعي : بائع الخشب.

تقطيع  آليات  جسيع  إصالح 
الخشب.

أشغال حخبلفة.
زنقة   ،6 رقم   : االجبساعي  املقر 

وادي الذهب حي بالد بن داود سال.

املدة االجبساعية : 99 سنة.

حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

 100.000 حبلغ  في  الشركة  رأسسال 

درهم حوزع على 1000 حصة حن فئة 

100 درهم للحصة وزعت كسا يلي :

السيد ابوبكر بنفاتح : 500 حصة.

 500  : بلعساري  حمسد  السيد 

حصة.

السنة االجبساعية : تبدأ حن فاتح 

يناير إلى 31 ديسس 2 حن كل سنة.

التسيي2 : تم تعيين السيد ابوبكر 

بلعساري  حمسد  والسيد  بنفاتح 

كسسي2ين وحوقعين للشركة ملدة غي2 

حمدودة.

تم إيداع السجل البجاري بسكبب 

بسال  االببدائية  باملحكسة  الضبط 

تمت رقم   (0(0 أغسطس   4 بباريخ 

.31595

319 P

 STE BEST PROMIDI

SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

رأسسالها : 100.000 درهم

تأسيس شركة
بتيفلت  عرفي  عقد  بسقب�سى 

وضع  تم   ،(0(0 يوليو   (0 بباريخ 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات الخصائص 

البالية :

 STE BEST  : التسسية االجبساعية 

.PROMIDI SARL

حنعش   : االجبساعي  الهدف 

عقاري، أشغال حخبلفة أو البناء.

رقم  املنزه  حي   : االجبساعي  املقر 

567 سيدي عالل البمراوي.

املدة االجبساعية : 99 سنة اببداء 

حن تاريخ تأسيسها.

حدد   : االجبساعي  الرأسسال 
 100.000 حبلغ  في  الشركة  رأسسال 

حصة   1000 على  حوزعة  درهم 

وزعت  للحصة  درهم   100 فئة   حن 

كسا يلي :

 ... حيدي  العزيز  عبد  السيد 

333.34 حصة.

 333.33  ... السيد عصا3 حيدي 

حصة.

 333.33  ... حيدي  املخبار  السيد 

حصة.

السنة االجبساعية : تبدأ حن فاتح 

يناير الى 31 ديسس 2 حن كل سنة.

عبد  السادة  تعين  تم   : التسيي2 

العزيز حيدي وعصا3 حيدي واملخبار 

للشركة ملدة  حيدي كسسي2ين شركاء 

غي2 حمدودة.
البجاري  السجل  االيداع  تم 

بسكبب الضبط باملحكسة االببدائية 

 ،(0(0 أغسطس   13 بتيفلت بباريخ 

تمت رقم 5)1.

320 P

fiducon

DOSSANTZARI FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiducon

 3N rue tahan، 20100،

casablanca maroc

DOSSANTZARI FOOD شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 144،زنقة 

حمسد سسيمة،إقاحة جوهرة حمسد 

سسيمة،الطابق السادس، رقم 35، 

- 0100) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

394141

 (( بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ في 
القانون  إعداد  تم   (018 يناير  حن 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DOSSANTZARI FOOD

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حسبورد للسواد الغذائية.

عنوان املقر االجبساعي : 144،زنقة 

حمسد سسيمة،إقاحة جوهرة حمسد 

 ،35 رقم  سسيمة،الطابق السادس، 

- 0100) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

حصة   500  : السيد عسار وزاري 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 LIONEL GABRIEL DOS السيد

 100 حصة بقيسة   SANTOS : 500

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

 04 السيد عسار وزاري عنوانه(ا) 

 BD PASTEUR 94360 BRY 94360

.SUR MARINE FRANCE

 LIONEL GABRIEL السيد 

 36 عنوانه(ا)   DOS SANTOS

 BOULEVARD DE L’ESPERANCE

.93((0 GAGNY FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

 04 السيد عسار وزاري عنوانه(ا) 

 BD PASTEUR 94360 BRY 94360

SUR MARINE FRANCE

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

حن يناير 018) تمت رقم -.

1I

fiducon

AMIGOBUSNSS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

fiducon

 3N rue tahan، 20100،

casablanca maroc

AMIGOBUSNSS شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي )1 زنقة 

ص 2ي بوجسة الطابق األول الشقة 
رقم 6 - 0100) الدار البيضاء 

املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(3650

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

املؤرخ في 09 أكبوبر 017) تم تمويل 

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
الطابق  بوجسة  ص 2ي  زنقة   1(»

الدار   (0100  -  6 األول الشقة رقم 
زنقة   71 «رقم  إلى  املغرب»  البيضاء 

حي القدس تجزئة النور سيدي   1(

البيضاء  الدار   (0600  - ال 2نو�سي 

املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 019) تمت رقم 1)7113.

(I

zarkal & associés

 CATHAY ATLANTIC

MINING LTD SARLAU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي2 جديد للشركة

zarkal & associés

131 شارع عبد املوحن الطابق 6 رقم 

))، 0100)، الدار البيضاء املغرب

 CATHAY ATLANTIC MINING

LTD SARLAU شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 11 رقم 33 - 

0000 الدار البيضاء املغرب.

تعيين حسي2 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(38777

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم تعيين   (0(0 يناير   07 املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي2 

تبعا  وحيد  كسسي2   XIAOJUN HE

لقبول اسبقالة املسي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 30 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يناير 0)0) تمت رقم )900)7.

3I

JURIS LEGAL

VISIOBIZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

JURIS LEGAL

 Angle Bd Abdelmoumen & Rue

 Chatila، Résidence Kamar،

 Etg 3، Bureau 6، 20000،

CASABLANCA MAROC

VISIOBIZ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي 31، زنقة 

أحسد توقي، الطابق الرابع، رقم 15 - 

0080) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.404885

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تقرر حل   (0(0 يناير   15 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 100.000 حبلغ رأسسالها   VISIOBIZ

 ،31 درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي 
زنقة أحسد توقي، الطابق الرابع، رقم 

املغرب  البيضاء  الدار   (0080  -  15

نتيجة ل : توقف أنشطة الشركة.
31، زنقة  وحدد حقر البصفية ب 
أحسد توقي، الطابق الرابع، رقم 15 - 

0080) الدار البيضاء املغرب. 

و عين : 

الهادني  خديجة  السيد(ة) 

إقاحة ديار الحسد،   ،1(5 وعنوانه(ا) 
زنقة   ،43 رقم  الباني،  الطابق 

الدار   (0080 حي السال3  العرائش، 

البيضاء املغرب كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

31، زنقة أحسد   : املبعلقة بالبصفية 

توقي، الطابق الرابع، رقم 15 .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

ف 2اير 0)0) تمت رقم 93)730.

4I

NEW LINE GARDEN

نيو الين غاردن
إعالن حبعدد القرارات

NEW LINE GARDEN

عسارة رويال اف شور طريق حالباطا 

الطابق العاشر رقم 106، 90070، 

طنجة املغرب

نيو الين غاردن «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي : طريق 

حالبطا عسارة رويال اف شور 

الطابق 10 رقم 106 - 90000 

طنجة املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.987(1

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 ف 2اير   11 املؤرخ في 

القرارات البالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 

السيدة سسي2ة النصار باعت   : حايلي 

16 حصة اجبساعية الى السيد حكي 
العزوزي

 قرار رقم ) : الذي ينص على حايلي :

 17 باعت  النصار  سسي2ة  السيدة 

عادل  السيد  الى  اجبساعية  حصة 
العزوزي
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 قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي :

الرجعة  التي  واملوافقة  املصادقة 

فيها على تمويالت األسهم واسبثناء 

اإلخطارات  جسيع  حن  األطراف 

الالحقة

 قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي :

واملطلق  النهائي  االنسحاب  قبول 

للسيدة سسي2ة النصار حن الشركة 

 قرار رقم 5 : الذي ينص على حايلي :

تعيين السيد عادل العزوزي كسدير 

لفت2ة غي2 حمدودة  حشارك للشركة، 

وبالبالي ستبم إدارة الشركة حن قبل 

حكي  السيد  هسا  حشاركين  حديرين 

العزوزي  عادل  والسيد  العزوزي 

لفت2ة غي2 حمدودة، حسا يلز3 الشركة 

ببوقيعاتهم املنفصلة.

 قرار رقم 6 : الذي ينص على حايلي :

تميين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 

على  ينص  الذي   :  7 رقم  بند 

حايلي : راسسال الشركة : السيد حكي 

العزوزي 50 حصة اجبساعية والسيد 

عادل العزوزي 50 حصة اجبساعية

على  ينص  الذي   :  43 رقم  بند 

قبل  حن  الشركة  إدارة   : حايلي 

حكي  السيد  هسا  حشاركين  حديرين 

العزوزي  عادل  والسيد  العزوزي 

لفت2ة غي2 حمدودة، حسا يلز3 الشركة 

ببوقيعاتهم املنفصلة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

ف 2اير   (7 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 30849).

5I

JURIS LEGAL

SELECTIF PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

JURIS LEGAL
 Angle Bd Abdelmoumen & Rue

 Chatila، Résidence Kamar،
 Etg 3، Bureau 6، 20000،
CASABLANCA MAROC

SELECTIF PRINT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 67، 
زنقة عزيز بالل، الطابق )، الرقم 

3 - املعارف - 0000) الدار البيضاء 
املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.459105
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 16 حارس 0)0) تم تمويل 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 ،( الطابق  بالل،  عزيز  زنقة   ،67»
الدار   (0000  - املعارف   -  3 الرقم 
زنقة   ،(3» إلى  املغرب»  البيضاء 
))، فال فلوري -  جورج ساند، رقم 

0000) الدار البيضاء املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 0)0) تمت رقم 6)7371.
6I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE LA PERMANENCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
زنقة القا�سي عياض ص.ب 
)11 كلسيسة اقليم الرشيدية 

زنقة القا�سي عياض ص.ب )11 
كلسيسة اقليم الرشيدية، 50))5، 

الراشيدبة املغرب
 STE LA PERMANENCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 06 
زنقة العلويين كلسيسة - 50))5 

كلسيسة الرشيدية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1((41

 (( بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ في 
تم إعداد القانون   (018 حن ف 2اير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE LA : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.PERMANENCE SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 COMMISSIONNAIRE GERANT

D ENTREPRISE
TNT AGENCE DE VOYAGE

.MD FOURNITURE BUREAU
 06 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 
 5((50  - كلسيسة  العلويين  زنقة 

كلسيسة الرشيدية.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 50.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
 140  : السيدة وعشيش خديجة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 : الشريف  حوالي  واجب   السيد 
360 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
خديجة  وعشيش  السيدة 
كلسيسة   5((50 كلسيسة  عنوانه(ا) 

الرشيدية.
الشريف  حوالي  واجب  السيدة 
كلسيسة   5((50 كلسيسة  عنوانه(ا) 

الرشيدية.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
خديجة  وعشيش  السيدة 
كلسيسة   5((50 كلسيسة  عنوانه(ا) 

الرشيدية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
حن   07 االببدائية بالرشيدية بباريخ 

حارس 018) تمت رقم 338.
7I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE RAHAGROV SARL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
زنقة القا�سي عياض ص.ب 
)11 كلسيسة اقليم الرشيدية 

زنقة القا�سي عياض ص.ب )11 
كلسيسة اقليم الرشيدية، 50))5، 

الراشيدبة املغرب
STE RAHAGROV SARL شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

 KSAR AIT وعنوان حقرها االجبساعي
 ASSEM TINEJDAD ERRACHIDIA

.- 52000 ERRACHIDIA MAROC
تقليص هدف الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
1(413

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم   (019 أكبوبر  حن   (8 في  املؤرخ 
نشاط  حن  البالية  األنشطة  حذف 

.NEGOCE : الشركة الحالي
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
حن   30 االببدائية بالرشيدية بباريخ 

أكبوبر 019) تمت رقم 413.
8I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE TIZRWINE TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
زنقة القا�سي عياض ص.ب 
)11 كلسيسة اقليم الرشيدية 

زنقة القا�سي عياض ص.ب )11 
كلسيسة اقليم الرشيدية، 50))5، 

الراشيدبة املغرب
 STE TIZRWINE TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 N°109 وعنوان حقرها اإلجبساعي
 HAY EL JADID GOULMIMA -
.52250 GOULMIMA MAROC

تفويت حصص
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رقم البقييد في السجل البجاري 

.8741

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (019 دجن 2   30 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

 MOHA (ة)  السيد  تفويت 

اجبساعية  حصة   SMOUH 50

السيد  لفائدة  حصة   50 أصل  حن 

 30 بباريخ   LAHCEN SMOUH (ة) 

دجن 2 019).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

االببدائية بالرشيدية بباريخ 14 يناير 

0)0) تمت رقم 24/2020.

9I

SIGMA COMPTA

BAYTI MED

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SIGMA COMPTA

الدريسة 1 شارع املنصور ابن أبي 

عاحر رقم 95 الطابق ) رقم 1، 

90000، طنجة املغرب

BAYTI MED شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 3687 حي 

الزياتن 1 ب طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

104831

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 ف 2اير   1(

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 BAYTI  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.MED

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.

عنوان املقر االجبساعي : 3687 حي 

90000 طنجة   - 1 ب طنجة  الزياتن 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد عساد حلحول : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حلحول  عساد  السيد 

حي الزياتن 90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حلحول  عساد  السيد 

حي الزياتن 90000 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

حارس   10 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 51)31).

10I

CAB ASSISTANCE

SINALUM
إعالن حبعدد القرارات

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER ETAGE

 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

SINALUM «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجبساعي : 19 حي 

الروحان بوسجور القطعة 105 

الطابق االر�سي - 90000 طنجة 

املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.880(1
بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 يونيو   19 املؤرخ في 

القرارات البالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي :
بطنجة  للشركة  حلحقة  *تاسيس 
شارع حراكش اقاحة حراكش الطابق 

االر�سي السلم ب رقم 8
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 
بند رقم - : الذي ينص على حايلي : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 410)3).

11I

ficogedek sarl au

MAROTRACO SARL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis، Rue 8، Hay EL

 Amane، MEKNES.، 50050،
meknes maroc

MAROTRACO SARL شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 

15 شارع رحال املسكيني تواركة - 
50050 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
50193

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   15
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MAROTRACO SARL

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العاحة،اشغال الغرس.
رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - تواركة  املسكيني  رحال  شارع   15

50050 حكناس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : السيدة عواطيف بريدج 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

بريدج  عواطيف  السيدة 

اتواركة  ملراني  ولجة   ((3 عنوانه(ا) 

50050 حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

بريدج  عواطيف  السيدة 

اتواركة  ملراني  ولجة   ((3 عنوانه(ا) 

50050 حكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (0 البجارية بسكناس بباريخ 

0)0) تمت رقم 064).

1(I

ficogedek sarl au

CHIBASER-TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis، Rue 8، Hay EL

 Amane، MEKNES.، 50050،

meknes maroc

CHIBASER-TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 86 
رقم 08)4 وجه عروس - 50050 

حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم البقييد في السجل البجاري : 

50(65

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CHIBASER-TRAV

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العاحة، اشغال الصباغة وسيط.
 86 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 
 50050  - عروس  وجه   4(08 رقم 

حكناس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : الشيبة  اسساعيل  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : السرغيني  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

الشيبة  اسساعيل  السيد 
عنوانه(ا) زنقة ) رقم 19 وجه عروس 

50050 حكناس املغرب.

السيد حمسد السرغيني عنوانه(ا) 
اعروس  وجه   4(08 رقم   86 زنقة 

50050 حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

الشيبة  اسساعيل  السيد 
عنوانه(ا) زنقة ) رقم 19 وجه عروس 

50050 حكناس املغرب

السيد حمسد السرغيني عنوانه(ا) 
اعروس  وجه   4(08 رقم   86 زنقة 

50050 حكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (3 البجارية بسكناس بباريخ 

0)0) تمت رقم 133).

13I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 NADAYA WELLNESS SARL
AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجبساعي للشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 NADAYA WELLNESS SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 19 
زنقة أحغاط حي الهناء - 10)0) 

الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.3377(9

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
املؤرخ في 17 يوليوز 0)0) تم تمويل 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 - الهناء  حي  أحغاط  زنقة   19 «رقم 
إلى  املغرب»  البيضاء  الدار   (0(10
حوالي  شارع  أورير،  أيت  زنقة   3»
الدار   (0004  - يوسف، حي بوركون 

البيضاء املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 588)74.
14I

DCAP

WEACT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي2 جديد للشركة

DCAP
 Angle Bd Omar Khayam et Rue
 Al Banafsaj، Bat B، Appt N°4،
 Etg 1، Beausejour، 20200،

CASABLANCA MAROC
WEACT شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

البخاري، عسارة 53 إلى 55، رقم )، 

الطابق ) - املعارف - 0000) الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين حسي2 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.407401
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
0)0) تم تعيين  16 يوليوز  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي2 
الطاهري يوسف كسسي2 وحيد تبعا 

إلقالة حسي2.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 741783.
15I

bureau d’etude comptable et de gestion

أ ب ن ر برو اغري
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 bureau d›etude comptable et de
gestion

زنقة املستشفى جرسيف، 35100، 
جرسيف املغرب

أ ب ن ر برو اغري شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي اوالد 
حوسة - 35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1775

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   06
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
أ ب ن   : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

ر برو اغري.
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

الفالحية.

: حي اوالد  عنوان املقر االجبساعي 
حوسة - 35100 جرسيف املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

 : السال3  عبد  الصالحي   السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السال3  عبد  الصالحي  السيد 
 35100 حي اوالد حسوسة  عنوانه(ا) 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السال3  عبد  الصالحي  السيد 
 35100 حي اوالد حسوسة  عنوانه(ا) 

جرسيف املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بباريخ  بجرسيف  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 812/2020.
17I

حونيتيد

AGHOUAR TECH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

حونيتيد
شارع الجوالن حي الفانوس رقم 
)1 الطابق االر�سي حكبب رقم ) 
تطوان، 93000، تطوان املغرب
AGHOUAR TECH شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
الجوالن حي الفانوس الطابق 

 املخفض رقم )1 السدة حكبب رقم 3
تطوان - 93000 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(45(3
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر   (0(0 يوليوز   (0 في  املؤرخ 
حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة  حل 
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 AGHOUAR الوحيد  الشريك  ذات 
 100.000 رأسسالها  حبلغ   TECH
اإلجبساعي  حقرها  وعنوان  درهم 
الطابق  الفانوس  الجوالن حي  شارع 
 املخفض رقم )1 السدة حكبب رقم 3
املغرب  تطوان   93000  - تطوان 
دراسة  هنالك  تكن  لم   : ل  نتيجة 
في  تستب  حسا  للسشروع  حسبقة 

خسارة لشركة.
شارع  ب  البصفية  حقر  وحدد 
الطابق  الفانوس  حي  الجوالن 
 املخفض رقم )1 السدة حكبب رقم 3

تطوان - 93000 تطوان املغرب. 
و عين : 

وعنوانه(ا)  اغوار  عسر  السيد(ة) 
زنقة  العلوي  بالعربي  الشيخ  شارع 
النخلة رقم ١ 93000 تطوان املغرب 

كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
الجوالن  شارع   : بالبصفية  املبعلقة 
رقم  املخفض  الطابق  الفانوس  حي 

)1 السدة حكبب رقم 3 تطوان
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (3 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 173).

(0I

CHOUFA DE S COMPTABLE ET GESTION

SALAMAL GLORIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسبدراك خطٍإ

اسبدراك خطٍإ وقع بالجريدة 
الرسسية

 CHOUFA DE S COMPTABLE ET
GESTION

رقم 8 زنقة 1) غشت السوق 
القديم خريبكة، 5000)، خريبكة 

املغرب
SALAMAL GLORIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 وعنوان حقرها اإلجبساعي الرقم 1) 
شارع براج وادي ز3 - 5100) وادي 

ز3 املغرب.

إسبدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرسسية عدد 5)56 بباريخ 19 

غشت 0)0).

(ة)  السيد  تفويت   : حن  بدال 

حصة  اجبساعية   ZERDOUG

400حصة  أصل  حن   SALAH 200

.NABBACHI لفائدة

BOUAZZA (السيد )ة

 BOUAZZA : تفويت السيد  يقرأ 

NABBACHI

 SALAH 00) حصة لفائدة السيد

حصص  عدد  ليصبح   ZERDOUG

 SALAH ZERDOUG 400 السيد 

حصة
الباقي بدون تغيي2.

((I

segex

LY-RESEAU TELECOM
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 ، App 12 FES BP 2324،

30000، fes MAROC

LY-RESEAU TELECOM شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 67 

تجزئة زهرة املدائن 3 طريق عين 

الشقف فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

634(3

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
LY-  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. RESEAU TELECOM
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت .
 67 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 
عين  طريق   3 املدائن  زهرة  تجزئة 
الشقف فاس - 30000 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : السيد لحساح�سي ياسين 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد لحساح�سي ياسين عنوانه(ا) 
 10 الشقة   1( رقم  اساحة  اقاحة 
رشيد  حوالي  شارع  املكزاري  تجزئة 

فاس 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد لحساح�سي ياسين عنوانه(ا) 
 10 الشقة   1( رقم  اساحة  اقاحة 
رشيد  حوالي  شارع  املكزاري  تجزئة 

فاس 30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   07 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1)19.
(3I

إئبسانية الوفاء

يانوها طرافو
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئبسانية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات، 6000)، سطات املغرب
يانوها طرافو شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي الرقم 6) 
شارع حرس سلطان، الطابق األول، 

شقة 3 الدار البيضاء - 0700) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

468687

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   16

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

يانوها   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

طرافو.

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة للبناء.

عنوان املقر االجبساعي : الرقم 6) 

الطابق األول،  شارع حرس سلطان، 

شقة 3 الدار البيضاء - 0700) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 500.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 5.000  : السيد لعبيق نور الدين 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد لعبيق نور الدين عنوانه(ا) 

 4(9 بلوك ب الرقم   ( تجزئة كسال 

سطات 6000) سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد لعبيق نور الدين عنوانه(ا) 

 4(9 بلوك ب الرقم   ( تجزئة كسال 

سطات 6000) سطات املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 742494/20.

(4I
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sofoget

LITORALS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra، 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc

LITORALS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 3) شارع 

أنوال عسارة فلوري 11 حكبب 4 

حيسوزا - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

55435

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LITORALS

غرض الشركة بإيجاز : صنع وبيع 

حواد البجسيل و حنبجات النظافة.

3) شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

 4 حكبب   11 فلوري  عسارة  أنوال 

حيسوزا - 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : الداودي  حهدي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1000  : الداودي  حهدي  السيد 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد حهدي الداودي عنوانه(ا) 
القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد حهدي الداودي عنوانه(ا) 
القنيطرة 14000 القنيطرة املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 78015.
(5I

إئبسانية الوفاء

انوف بن صالح
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئبسانية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات، 6000)، سطات املغرب
انوف بن صالح شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

الكوابرة جساعة احزورة سطات - 
6000) سطات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5959

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (3
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
انوف   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

بن صالح.
حمطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للوقود.
دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - سطات  احزورة  جساعة  الكوابرة 

6000) سطات املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 300.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

 3.000  : التشي2  ناجح  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  التشي2  ناجح  السيد 
اقاحة زيبونة شارع ق 3 عسارة أ شقة 
البيضاء  الدار   (0700 البيضاء   (5

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  التشي2  ناجح  السيد 
اقاحة زيبونة شارع ق 3 عسارة أ شقة 
البيضاء  الدار   (0700 البيضاء   (5

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
06 يوليوز  االببدائية بسطات بباريخ 

0)0) تمت رقم 258/20.
(6I

CABINET OUASSI

KHAWLA COSMETIQUES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET OUASSI
عسارة كوحرزيد شارع الحرية طابق 

االول حكبب رقم 3 املدينة الجديدة، 
46000، اسفي املغرب

KHAWLA COSMETIQUES شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 93 
شارع الشهيد عسر الحسودي حي 

اناس - 46000 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

10611
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   07
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.KHAWLA COSMETIQUES

إنباج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق حسبمضرات البجسيل

اسبي2اد وتصدير.

 93 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 

حي  الحسودي  عسر  الشهيد  شارع 

اناس - 46000 اسفي املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : اركيزي  خولة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  اركيزي  خولة  السيدة 

1) رقم  شارع حمسد الخاحس عسارة 

08 11004 سال الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  اركيزي  خولة  السيدة 

1) رقم  شارع حمسد الخاحس عسارة 

08 11004 سال الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بآسفي  االببدائية 

0)0) تمت رقم -.

(7I
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حونيتيد

ALMIZAAN

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

حونيتيد

شارع الجوالن حي الفانوس رقم 

)1 الطابق االر�سي حكبب رقم ) 

تطوان، 93000، تطوان املغرب

ALMIZAAN شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي ٢٢شارع 

املخبار السو�سي اقاحة ايوب ٩٣٠٤٠ 

بوجراح تطوان - 93000 تطوان 

املغرب.

حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.(((67

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

املؤرخ في 14 يوليوز 0)0) تقرر حل 

ذات  حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 

حبلغ   ALMIZAAN الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   50.000 رأسسالها 

املخبار  ٢٢شارع  اإلجبساعي  حقرها 

 ٩٣٠٤٠ ايوب  اقاحة  السو�سي 

تطوان   93000  - تطوان  بوجراح 

املغرب نتيجة ل : قلة الطلب في هذا 

املجال.

٢٢شارع  وحدد حقر البصفية ب 

املخبار السو�سي اقاحة ايوب ٩٣٠٤٠ 

تطوان   93000  - تطوان  بوجراح 

املغرب. 

و عين : 

وعنوانه(ا)  زبي2  حياة  السيد(ة) 

 ٤٦٥ رقم  الوقاية  تجزئة  طابولة 

املغرب  تطوان   93000 تطوان 

كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : ٢٢شارع املخبار 

 ٩٣٠٤٠ ايوب  اقاحة  السو�سي 

بوجراح تطوان

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (3 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 179).

(8I

AUDICO

إكسي2 فكتوري

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،

CASABLANCA MAROC

إكسي2 فكبوري شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 44 شارع 

افران، حي السال3، سيل - 10)0) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.401761

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (0(0 حاي   05 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

دكي2  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 

برادة 100 حصة اجبساعية حن أصل 

100 حصة لفائدة السيد (ة) صوفية 

عسور بباريخ 05 حاي 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 0)7385.

(9I

karama conseil

STE ECOGREEN TP

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اساحة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 

رقم 33 الشقة رقم 1 زنقة اساحة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

30000، فاس املغرب

STE ECOGREEN TP شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي اوالد 

بوعبيد اوالد الطيب فاس - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

63317

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   10

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. ECOGREEN TP

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة والبناء/ بيع حواد البناء.

اوالد   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 30000  - بوعبيد اوالد الطيب فاس 

فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000 السيد سبتي عبد العزيز : 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد سبتي عبد العزيز عنوانه(ا) 

دليلة  تجزئة   (9 10عسارة  الشقة 

فاس  زواغة  الضحى  حجسوعة   (

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد سبتي عبد العزيز عنوانه(ا) 

دليلة  تجزئة   (9 10عسارة  الشقة 

فاس  زواغة  الضحى  حجسوعة   (

30000 فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (8 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1842/2020.

30I

ADVALORIS

LEGALTECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N، 22000، CASABLANCA

MAROC

LEGALTECH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 10 شارع 

الحرية الطابق الثالث شقة رقم 

5 الدار البيضاء - 0000) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم البقييد في السجل البجاري : 

468431

 08 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LEGALTECH

تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ودحج وتسويق الحلول البكنولوجية 
في خدحة القانون

10 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

 5 رقم  الثالث شقة  الطابق  الحرية 

الدار البيضاء - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

500 حصة   : السيد الحلو حمسد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة حونى اباكريم : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حمسد  الحلو  السيد 
 14 حشاد  فرحات  زنقة   114

القبيبات 10010 الرباط املغرب.

عنوانه(ا)  اباكريم  حونى  السيدة 
6 زنقة  68 اقاحة دنيا ط السفلي ش 

الدار   (0000 املالك  عبد  حروان 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حمسد  الحلو  السيد 
 14 حشاد  فرحات  زنقة   114

القبيبات 10010 الرباط املغرب

عنوانه(ا)  اباكريم  حونى  السيدة 
6 زنقة  68 اقاحة دنيا ط السفلي ش 

الدار   (0000 املالك  عبد  حروان 

البيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 48))74.
31I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

NIS MODE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MAROC CONSEIL
CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE 1ER ETAGE
 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR
 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA
 GUELIZ، 40000، MARRAKECH

MAROC
NIS MODE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حلك ابواب 

كليز ) الطابق االر�سي عسارة ن ه 
حبجر ه 6 - 40000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105461
 01 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 NIS  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MODE
االسبي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 
الجاهزة/ املالبس  والبصدير/بيع 
وحواكبة  .نصائح  الخدحات  تقديم 

وتنسيق..
حلك   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الطابق االر�سي عسارة   ( ابواب كليز 
حراكش   40000  -  6 ه  حبجر  ه  ن 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : سناء  الجديع  السيدة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1.000  : حسن  بلحسين  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  سناء  الجديع  السيدة 
 (8 رقم  د  تاركة شطر  زهور  تجزئة 

تاركة 40000 حراكش املغرب.
السيد بلحسين حسن عنوانه(ا) 
 (8 رقم  د  تاركة شطر  زهور  تجزئة 

تاركة 40000 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  سناء  الجديع  السيدة 
 (8 رقم  د  تاركة شطر  زهور  تجزئة 

تاركة 40000 حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   04 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114644.
3(I

ANOIR & ASSOCIES

 ALWAYS SAFE AND CLEAN
ASAC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace Riad Fès، 10 rue Lalla

 Aicha، appartement N° 16 Fès،
30000، fes Maroc

 ALWAYS SAFE AND CLEAN
ASAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 4)11 
حمل 1حي الجديد زواغة 30000 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

63435
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (9
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 ALWAYS SAFE AND CLEAN

.ASAC
- تنظيف   : غرض الشركة بإيجاز 

وتجارة املنبجات املنزلية
- أنشطة األحن الخاصة

-أعسال حخبلفة
-اسبي2اد وتصدير.

رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
زواغة  الجديد  1حي  حمل   11(4

30000 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
حصة   50  : السيد حسيد الفريخ 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة حورية الفريخ : 50 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  الفريخ  حسيد  السيد 
رقم 4)11 حي الجديد زواغة 30000 

فاس املغرب.
السيدة حورية الفريخ عنوانه(ا) 
بلوك أ حي واد فاس   6 زنقة   (0 رقم 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  الفريخ  حسيد  السيد 
رقم 4)11 حي الجديد زواغة 30000 

فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1930.
33I

INFOPLUME

STARBOKS TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME
149 شارع حمسد الخاحس اقاحة 



عدد 7)56 - 13 حمر3 )144 )) ستبس 2 0)0))الجريدة الرسمية   12626

حيسوزا 1 رقم 17، 90000، طنجة 
املغرب

STARBOKS TRANS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

الزرقطوني عسارة رقم )3 شقة رقم 
9) الطابق األول - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106855
 14 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. STARBOKS TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
للسلع  الطرقي  والدولي  الوطني 

والوساطة في النقل.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
)3 شقة رقم  الزرقطوني عسارة رقم 
طنجة   90000  - األول  الطابق   (9

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد بنعبد العالي كريم : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
كريم  العالي  بنعبد  السيد 
عنوانه(ا) حدشر الهواويين قيادة أحد 
أصيلة   90000 الغربية دائرة أصيلة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
كريم  العالي  بنعبد  السيد 

عنوانه(ا) حدشر الهواويين قيادة أحد 
أصيلة   90000 الغربية دائرة أصيلة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   07 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 960)3) - 3784.
34I

Sté FERRETERIA BOUJIDA SARL AU

 Société M.A.B de
mécanique générale

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Société M.A.B de mécanique
générale sarl

الحسيسة، 000)3، الحسيسة 
املغرب

 Société M.A.B de mécanique
générale شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي حي2ادور 

األعلى - 000)3 الحسيسة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

3089
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 Société : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.M.A.B de mécanique générale
حيكانيك   : غرض الشركة بإيجاز 

عا3.
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الحسيسة   3(000  - األعلى  حي2ادور 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 333  : املعبصم  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 : املداني  بن  عبدالرزاق   السيد 
333 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

 334  : حسداوي  ابراهيم  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد حمسد املعبصم عنوانه(ا) 
العربي  حوالي  شارع  الكندي  حي 
الناظور   6(010  05 رقم  العلوي 

املغرب.
املداني  بن  عبدالرزاق  السيد 
عنوانه(ا) 4) زنقة بني سدات 000)3 

الحسيسة املغرب.
حسداوي  ابراهيم  السيد 
حي2ادور  حي   01 زنقة   43 عنوانه(ا) 

األعلى 000)3 الحسيسة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد حمسد املعبصم عنوانه(ا) 
العربي  حوالي  شارع  الكندي  حي 
الناظور   6(010  05 رقم  العلوي 

املغرب
املداني  بن  عبدالرزاق  السيد 
عنوانه(ا) 4) زنقة بني سدات 000)3 

الحسيسة املغرب
حسداوي  ابراهيم  السيد 
حي2ادور  حي   01 زنقة   43 عنوانه(ا) 

األعلى 000)3 الحسيسة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالحسيسة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 461.
35I

inter conseil et affaires

KAYN NET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

inter conseil et affaires
13، زنقة أحسد املجاطي إقاحة 

األلب الطابق األولرقم 8 املعاريف، 
0330)، الدارالبيضاء املغرب

KAYN NET شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة سسية 
عسارة )8 الطابق 4 رقم 16 النخيل 

- 0340) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
467573

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 KAYN  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.NET
تهيئة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البجزيئات واألرا�سي.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 16 رقم   4 الطابق   8( سسية عسارة 
الدارالبيضاء   (0340  - النخيل 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
حصة   750  : السيد رشيد فبحي 

بقيسة 100 درهم للحصة .
50) حصة   : السيد جسال فبحي 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  فبحي  رشيد  السيد 
دوار الراس العالي لحرش أوالد عزوز 
الدارالبيضاء   (718( النواصر 

املغرب.
عنوانه(ا)  فبحي  جسال  السيد 
دوار عربة الغابة دار بوعزة النواصر 

3))7) املغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  فبحي  رشيد  السيد 
دوار الراس العالي لحرش أوالد عزوز 
الدارالبيضاء   (718( النواصر 

الدارالبيضاء
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 741335.
36I



12627 الجريدة الرسميةعدد 7)56 - 13 حمر3 )144 )) ستبس 2 0)0)) 

STE FIDUCAT

TARTEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
Marrakech MAROC

TARTEL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 56 
أفاق سعادة - 40000 حراكش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.903(9

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 يوليوز   0( في  املؤرخ 

املصادقة على : 
تفويت السيد (ة) حسن اوحعسو 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   3.650
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   (1.900
يوليوز   0( بباريخ  واحعسو  عدي 

.(0(0
تفويت السيد (ة) حسن اوحعسو 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   3.650
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   (1.900
يوليوز   0( بباريخ  واحعسو  يوسف 

.(0(0
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   07 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 5)1147.
38I

CABINET CADRE CONSEIL

SOFIKRA TRAVAUX

إعالن حبعدد القرارات

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE، 45000،
OUARZAZATE MAROC

SOFIKRA TRAVAUX «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي : رقم 7) 

تكمي لجديد ترحيكت ورزازات - 

45000 ورزازات املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.10509

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

0)0) تم اتخاذ  06 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية : 

على  ينص  الذي   :  01 رقم  قرار 

على  واملصادقة  املوافقة   : حايلي 

للسيد  املسلوكة  حصة   300 تفويت 

املقبنيين  الى  داود  بن  أيت  لحسن 

السيد الحسين أيت بن داود والسيد 

عسر أيت بن داود.

على  ينص  الذي   :  0( رقم  قرار 

حايلي : تعيين السيد عسر أيت بن داود 

حساعد حسي2 الشركة

على  ينص  الذي   :  03 رقم  قرار 

حن  الشركة  حقر  تمويل   : حايلي 

الى  ورزازات  ترحيكت  لجديد  تكمي 

 (7 املقر الجديد ببكمي لجديد رقم 

ترحيكت ورزازات.

ينص  الذي   :  04 رقم  قرار 

رأسسال  حن  الرفع   : حايلي  على 

الى  درهم   100.000.00 الشركة حن 

1.500.000.00 درهم.

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 

على  ينص  الذي   :  01 رقم  بند 

حايلي : تعديل الفصل 04 حن النظا3 

االسا�سي الدي ينص على تمويل حقر 

الشركة

على  ينص  الذي   :  0( رقم  بند 

حايلي : تعديل الفصل 06 حن النظا3 

االسا�سي الدي ينص عل الرفع حن 
راسسال الشركة.

على  ينص  الذي   :  03 رقم  بند 

حايلي : تعديل الفصل 07 حن النظا3 

تفويت  عل  ينص  الدي  االسا�سي 

حصص راسسال الشركة للشركاء.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بورزازات بباريخ 11 غشت 

0)0) تمت رقم ))5.

40I

دادي واصل

EL CARBONADO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

دادي واصل
شارع السلطان حوالي يوسف 
رقم 10 - ص ب 8)3، 000)3، 

الحسيسة املغرب
EL CARBONADO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 01، زنقة 
حسر صور حي حوروبيخو - 000)3 

الحسيسة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

3087
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 EL  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CARBONADO
غرض الشركة بإيجاز : 1) اسبي2اد 
وتصدير املنبجات واآلليات الغذائية.
)) تمسيص وإنباج وتعبئة حبوب 

ال ن واملطمون.
األخضر  ال ن  وتوزيع  بيع   (3
بالجسلة  وشبه  بالجسلة  واملحسص 

واملجزئة.
عنوان املقر االجبساعي : 01، زنقة 
 3(000  - حوروبيخو  حي  حسر صور 

الحسيسة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 
حصة   700  : السيد احعز حمسد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
150 حصة   : السيدة احعز اسيل 

بقيسة 100 درهم للحصة .
حصة   150  : يارا  احعز  السيدة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد احعز حمسد عنوانه(ا) 01، 
زنقة حسر صور حي حوروبيخو 000)3 

الحسيسة املغرب.
السيدة احعز اسيل عنوانه(ا) 01، 
زنقة حسر صور حي حوروبيخو 000)3 

الحسيسة املغرب.
 ،01 يارا عنوانه(ا)  احعز  السيدة 
زنقة حسر صور حي حوروبيخو 000)3 

الحسيسة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد احعز حمسد عنوانه(ا) 01، 
زنقة حسر صور حي حوروبيخو 000)3 

الحسيسة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  بالحسيسة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 495.

41I

إئبسانية الوفاء

حركام طرافو
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئبسانية الوفاء
شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات، 6000)، سطات املغرب
حركا3 طرافو شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي الرقم 

117، زنقة ابن حني2، إقاحة الزرقاء، 
الطابق األول، الرقم ) املعاريف 
الدار البيضاء - 0700) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468701
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
حركا3   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

طرافو.
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخبلفة.
الرقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
117، زنقة ابن حني2، إقاحة الزرقاء، 
الطابق األول، الرقم ) املعاريف الدار 
البيضاء  الدار   (0700  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : حريم  ابخازر  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  حريم  ابخازر  السيدة 
87 سطات  )0 الرقم  تجزئة بنقاسم 

6000) سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  حريم  ابخازر  السيدة 
87 سطات  )0 الرقم  تجزئة بنقاسم 

6000) سطات املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 
غشت 0)0) تمت رقم 742501/20.
4(I

ANOIR & ASSOCIES

HANAE HSEIN COSMETIC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace Riad Fès، 10 rue Lalla

 Aicha، appartement N° 16 Fès،
30000، fes Maroc

 HANAE HSEIN COSMETIC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 44 شارع 
حمسد السالوي 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

63433
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   17
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HANAE HSEIN COSMETIC
انباج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
واسبي2اد وبيع حسبمضرات البجسيل 
والعطور  البجسيل  وحسبمضرات 
الجاهزة  واملالبس  واالكسسوارات 

واألحذية..
44 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
حمسد السالوي 30000 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيدة هناء حساين : 100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  حساين  هناء  السيدة 
 1 الزهور  حي  وهران  شارع   (98

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  حساين  هناء  السيدة 
98) شارع وهران حي الزهور 1 فاس 

فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 9)19.

44I

Act taza

 PATISSIER EL YAGOUBI
OTMAN

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري (األشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

patissier EL YAGOUBI OTMAN
في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
السيد(ة)  أعطى   (0(0 يوليوز   13
الحاحل   OTMANE EL YAGOUBI
 Z451011 (ة) للبطاقة الوطنية رقم
البجاري  بالسجل  املسجل 
361/2015 باملحكسة االببدائية ببازة 
البجاري  لألصل  الحر  التسيي2  حق 
 qods 2 bloc 10 n°7 taza الكائن ب
للسيد(ة)   - 35000 taza maroc
الحاحل   YOUSSEF EL MARAHI
 Z453300 (ة) للبطاقة الوطنية رقم
يوليوز   13 حن  تتبدئ  سنة   ( ملدة 
 (0(( يوليوز   13 في  وتنبهي   (0(0

حقابل حبلغ شهري 5.000 درهم.
45I

CADES SARL

 AMARCORD
PRODUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 AMARCORD PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 8 ساحة 
االسبقالل طابق 9 شقة A/3 رقم 
19 - 00)0) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري -.

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (019 شتن 2   0( في  املؤرخ 

املصادقة على : 
 Luigi FORESE (ة) تفويت السيد
100 حصة اجبساعية حن أصل 100 
 Augusto (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

PELLICCIA بباريخ )0 شتن 2 019).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 (3 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

أكبوبر 019) تمت رقم 717956.
46I

Mediexperts sarl

إڭنستاس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Mediexperts sarl
 RUE ALFOURAT MAARIF 39

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

إڭنسباس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 39، زنقة 
الفرات، املعاريف، الدار البيضاء - 

0330) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468769
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

إڭنسباس .
الحساية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حن الحرائق .
عنوان املقر االجبساعي : 39، زنقة 
 - البيضاء  الدار  املعاريف،  الفرات، 

0330) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد عادل باملقد3 : 900 حصة 

بقيسة 90.000 درهم للحصة .
 100  : السيد حوالي عسر هشا3 
حصة بقيسة 10.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
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السيد عادل باملقد3 عنوانه(ا) )6 
الشقة   0( الطابق  آنزران  بئ2  شارع 
البيضاء  الدار  العيون  إقاحة   05

0)05) الدار البيضاء املغرب.
هشا3  عسر  حوالي  السيد 
النخيل عسارة  ديار  إقاحة  عنوانه(ا) 
هاء الشقة 13 شارع حمسد السادس 

سال 11000 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد عادل باملقد3 عنوانه(ا) )6 
الشقة   0( الطابق  آنزران  بئ2  شارع 
البيضاء  الدار  العيون  إقاحة   05

0)05) الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 16777.

47I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE

COMPTABILITE

JINMED AUTOS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي2 جديد للشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال 2يد 310 الرئيسية 
الرشيدية، 000)5، الرشيدية 

املغرب
JINMED AUTOS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 10 
املنطقة السياحية طريق كلسيسة 

الراشدية - 000)5 الراشدية 
املغرب.

تعيين حسي2 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(0(0/13553
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
0)0) تم تعيين  07 غشت  املؤرخ في 
بن  السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي2 
حولى حمسد كسسي2 وحيد تبعا لقبول 

اسبقالة املسي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 215/2020.

48I

FIDABEL SARL AU

YASSINE BOUILDING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

FIDABEL SARL AU

 SAFI CONSULTANT BUREAU

 N°4 IMM MIMOUNA 2EME

 ETAGE JERIFAT SAFI، 46000،

SAFI MAROC

YASSINE BOUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 

 DOMICILIEE CHEZ STATION

 SERVICE BENIDER LAHCEN

 AVENUE MOHAMED V JEMAA

 SHAIM 46000 JEMAA SHAIM

.MAROC

تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.8913

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 05 غشت 0)0) تم تمويل 

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

 DOMICILIEE CHEZ STATION»

 SERVICE BENIDER LAHCEN

 AVENUE MOHAMED V JEMAA

 SHAIM 46000 JEMAA SHAIM

 RUE MAHKAMA» إلى   «MAROC

 QUARTIER LAHRACH JEMAA

 SHAIM - 46000 JEMAA SHAIM

.«MAROC

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   10 بباريخ  بآسفي  االببدائية 

0)0) تمت رقم 1547.

50I

تادلة لإلستشارة

STE MANOIRI CAR

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل البصفية

تادلة لإلستشارة

حي حيسونة بلوك 1رقم 77الطابق 

)بني حالل، 3000)، بني حالل 

املغرب

STE MANOIRI CAR شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : اوالد 

حسدان دوار جغو زنقة 1 - 3000) 

بني حالل املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.4471

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر   (019 غشت   08 في  املؤرخ 

شركة   STE MANOIRI CAR حل 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

 100.000 رأسسالها  حبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي اوالد 

 (3000  -  1 حسدان دوار جغو زنقة 

بني حالل املغرب نتيجة لعد3 حزاولة 

أي نشاط يذكر حنذ تأسيس الشركة.

و عين : 

حنواري  حسن  السيد(ة) 

رقم   4 تجزئة الرحز بلوك  وعنوانه(ا) 

بني حالل املغرب كسصفي   (3000  3

(ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

اوالد  وفي   (019 غشت   08 بباريخ 

3000) بني  حسدان دوار جغو زنقة - 

حالل املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية ببني حالل بباريخ 07 غشت 

0)0) تمت رقم 446.

5(I

حركز تنغي2 للسماسبة والتسيي2

 SOCIETE TINGHIR

GENERAL DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

حركز تنغي2 للسماسبة والتسيي2

رقم 394 تجزئة اديس نغي2 شارع 

حمسد الخاحس تنغي2 اقليم تنغي2، 

45800، تنغي2 املغرب

 SOCIETE TINGHIR GENERAL

DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي : دوار 

احزاورو تودغى السفلى - 45800 

تنغي2 املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.7041

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

019) تقرر حل  16 دجن 2  املؤرخ في 

 SOCIETE TINGHIR GENERAL

ذات  شركة   DISTRIBUTION

رأسسالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 

حقرها  وعنوان  درهم   90.000

تودغى  احزاورو  دوار  اإلجبساعي 

السفلى - 45800 تنغي2 املغرب نتيجة 

لعد3 تمقيق اهداف الشركة.

و عين : 

حوا�سي  جسال  السيد(ة) 

اكنيون  زنقة   58 رقم  وعنوانه(ا) 

(ة)  كسصفي  املغرب  تنغي2   45800

للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

دوار  وفي   (019 دجن 2   16 بباريخ 

احزاورو تودغى السفلى - 45800 تنغي2 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بورزازات بباريخ 11 غشت 

0)0) تمت رقم 94).

53I
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Sté FERRETERIA BOUJIDA SARL AU

 Sté BUREAUTIQUE

DAOUDI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Sté BUREAUTIQUE DAOUDI

SARL

الحسيسة، 000)3، الحسيسة 

املغرب

 Sté BUREAUTIQUE DAOUDI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي دهار 

تزحورت جساعة بني عبد هللا - 

)17)3 الحسيسة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

3093

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 Sté  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BUREAUTIQUE DAOUDI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واصالح االجهزة االلكت2ونية.

دهار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - هللا  عبد  بني  جساعة  تزحورت 

)17)3 الحسيسة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : الداودي  الحسن  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : السيدة صليمة الكعبوني 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد الحسن الداودي عنوانه(ا) 

الحسيسة   3(000 )1 زنقة تفرسيت 

املغرب.

الكعبوني  صليمة  السيدة 

 3(000 زنقة تفرسيت   1( عنوانه(ا) 

الحسيسة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد الحسن الداودي عنوانه(ا) 

الحسيسة   3(000 )1 زنقة تفرسيت 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  بالحسيسة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 466.

54I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

SHEVAN MA FORAGE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم )3 الريش، 400)5، الريش 

املغرب

SHEVAN MA FORAGE شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي )0 حكرر 

شارع احبارك الغراس حي احازير 

الريش - 400)5 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(435

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   ((

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SHEVAN MA FORAGE

الحفر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ودراسة ضخ املاء، األشغال املخبلفة 

أو البناء والبصدير واالست2اد .
عنوان املقر االجبساعي : )0 حكرر 

احازير  حي  الغراس  احبارك  شارع 

الريش - 400)5 الريش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : شاهين  شاهين  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد شاهين شاهين عنوانه(ا) 
الزهور   4 ب  بلوك  بي2وت  شارع 

30050 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد شاهين شاهين عنوانه(ا) 
الزهور   4 ب  بلوك  بي2وت  شارع 

30050 فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

04 غشت  االببدائية بسيدلت بباريخ 

0)0) تمت رقم ))1.

55I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU 

TRANS OUZAAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم )3 الريش، 400)5، الريش 

املغرب

TRANS OUZAAK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

بوخلوف سيدي عياد الريش - 

400)5 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(433

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 TRANS : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

. OUZAAK

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2.

قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - الريش  عياد  سيدي  بوخلوف 

400)5 الريش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد حكيم حسن : 310 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   (30  : علي  السيد حكيم 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد حكيم يوسف : 30) حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 (30  : اسساعيل  حكيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حسن  حكيم  السيد 

الريش   5(400 بوخلوف  قصر 

املغرب.

السيد حكيم علي عنوانه(ا) قصر 

بوخلوف 400)5 الريش املغرب.

عنوانه(ا)  يوسف  حكيم  السيد 

الريش   5(400 بوخلوف  قصر 

املغرب.
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السيد حكيم اسساعيل عنوانه(ا) 

الريش   5(400 بوخلوف  قصر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حسن  حكيم  السيد 

قصر بوخلوف 400)5 الريش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

04 غشت  االببدائية بسيدلت بباريخ 

0)0) تمت رقم 1)1.

56I

gestion pluriel

 MAJORELEC SARL A 

ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

gestion pluriel

احل 4 زنقة 46 رقم 10 ال 2نو�سي 

- الدار البيضاء، 0600)، الدار 

البيضاء املغرب

 MAJORELEC SARL A ASSOCIE 

UNIQUE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي اقاحات 

حاجوريل القدس 3 رقم 1 سيدي 

ال 2نو�سي الدار البيضاء املغرب - 

0610) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(33613

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (011 ف 2اير   11

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 MAJORELEC SARL A ASSOCIE

. UNIQUE

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املنبجات الكهربائية.

اقاحات   : االجبساعي  املقر  عنوان 
سيدي   1 رقم   3 القدس  حاجوريل 

 - املغرب  البيضاء  الدار  ال 2نو�سي 

0610) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : بوتسنت  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد حمسد بوتسنت عنوانه(ا) 

حي القدس تجزئة الحاحيدية سيدي 

 (0610 البيضاء  الدار  ال 2نو�سي 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد حمسد بوتسنت عنوانه(ا) 

حي القدس تجزئة الحاحيدية سيدي 

 (0610 البيضاء  الدار  ال 2نو�سي 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

حارس 011) تمت رقم 33613).

57I

FOUZMEDIA

SOCIETE ALANZALY TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE ALANZALY TRANS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي البقعة 60 

حي االرشاد تسديد القنيطرة

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

55365

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   14

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOCIETE ALANZALY TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدحين.

البقعة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

60 حي االرشاد تسديد القنيطرة.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  هشا3  بنعبو  السيد 

بقعة رقم 60 االرشاد تسديد 14000 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  هشا3  بنعبو  السيد 

بقعة رقم 60 االرشاد تسديد 14000 

القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

تمت   - بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

رقم -.

58I

ATLAS ECOBEND SNC

 SOCIETE ATLAS ECOBEND

SNC

شركة البضاحن

قفل البصفية

ATLAS ECOBEND SNC

 N°96 RUE AIT OUAHI LOT AL

 HARIA، 15000، KHEMISSET

MAROC

 SOCIETE ATLAS ECOBEND SNC

شركة البضاحن

وعنوان حقرها اإلجبساعي : رقم 

96 زنقة ايت واحي تجزئة الحرية - 

15000 الخسيسات املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.(8056

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تقرر   (0(0 غشت   03 في  املؤرخ 

 SOCIETE ATLAS ECOBEND حل 

SNC شركة البضاحن حبلغ رأسسالها 

حقرها  وعنوان  درهم   100.000

واحي  ايت  زنقة   96 رقم  اإلجبساعي 

الخسيسات   15000  - تجزئة الحرية 

املغرب نتيجة الالتفاق على البصفية 

وذلك لبوقف نشاط الشركة.

و عين : 

عرضوز  حمسد  السيد(ة) 

واحي  ايت  زنقة   98 رقم  وعنوانه(ا) 

املغرب  الخسيسات   15000 زحرحان 

كسصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

 98 وفي رقم   (0(0 03 غشت  بباريخ 

 15000  - زحرحان  واحي  ايت  زنقة 

الخسيسات املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالخسيسات  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 1079 .

59I
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gestion pluriel

MARTYRZ RECORDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

gestion pluriel

احل 4 زنقة 46 رقم 10 ال 2نو�سي 

- الدار البيضاء، 0600)، الدار 

البيضاء املغرب

MARTYRZ RECORDS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي : 6) ححج 

حرس السلطان الطابق 1 الشقة 

3 0000) الدار البيضاء املغرب - 

الدار البيضاء املغرب.  ̈(0000

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.4386(5

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تقرر حل   (0(0 يونيو   05 املؤرخ في 

MARTYRZ RECORDS شركة ذات 

رأسسالها  حبلغ  املحدودة  املسؤولية 

حقرها  وعنوان  درهم   100.000

ححج حرس السلطان   (6 اإلجبساعي 

الدار   (0000  3 الشقة   1 الطابق 

¨الدار   (0000  - املغرب  البيضاء 

البيضاء املغرب نتيجة لعد3 تمقيق 

سوء  على  زيادة  االجبساعي  الهدف 

وعد3 البوافق بين الشركاء.

و عين : 

الزعيم  عثسان  السيد(ة) 

غاندي  شارع  وعنوانه(ا)  الودغي2ي 

 (00(6 البيضاء  الدار   ( الطابق 

(ة)  املغرب كسصفي  ¨الدار البيضاء 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

6) ححج  0)0) وفي  05 يونيو  بباريخ 

الشقة   1 الطابق  السلطان  حرس 

 - املغرب  البيضاء  الدار   (0000  3

0000) ¨الدار البيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 741116.

60I

FOUZMEDIA

FERTI OUEST
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

FERTI OUEST شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 30 شارع 

االحا3 علي حكبب رقم ) - 140000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

55495

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (8

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 FERTI  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.OUEST

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األسسدة بالبقسيط والجسلة.

30 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

 140000  -  ( االحا3 علي حكبب رقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

 15 السيد وردي سعد عنوانه(ا) 

وإشتيلية  بوطالب  عبدالعزيز  شارع 

 14000  30 ساحة حوريبانيا الشقة 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

 15 السيد وردي سعد عنوانه(ا) 

وإشتيلية  بوطالب  عبدالعزيز  شارع 

 14000  30 ساحة حوريبانيا الشقة 

القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

تمت   - بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

رقم -.

61I

CAB ASSISTANCE

YBA IMPERIUPM
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER ETAGE

 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

YBA IMPERIUPM شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

تارودانت حركب ابراج طنجة بلوك 6 

حكبب رقم 13بيس - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

106777

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 YBA  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.IMPERIUPM

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية واالسبي2اد والبصدير.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

تارودانت حركب ابراج طنجة بلوك 6 

90000 طنجة   - 13بيس  حكبب رقم 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : الفشبالي  السيد حمسد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد حمسد الفشبالي عنوانه(ا) 

انصار  بني  بويفقوسا  اوالد  حي 

050)6 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد حمسد الفشبالي عنوانه(ا) 

انصار  بني  بويفقوسا  اوالد  حي 

050)6 الناضور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 894)3).

6(I

FOUZMEDIA

INOVARC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

INOVARC شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

حنصور الدهبي الرقم 14 عسارة 

فيكيك - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

55413
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في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.INOVARC

البجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املوسسية.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

عسارة   14 الرقم  الدهبي  حنصور 

فيكيك - 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

فصالي  احين  حمسد  السيد 

عنوانه(ا) 86 شارع حوالي عبدالعزيز 

 14000  (4 الشقة   59 الرقم 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

فصالي  احين  حمسد  السيد 

عنوانه(ا) 86 شارع حوالي عبدالعزيز 

 14000  (4 الشقة   59 الرقم 

القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

تمت   - بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

رقم -.

63I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

وردة برود
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM ROCHES NOIRES،

20290، CASABLANCA MAROC

وردة برود شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي ساحة 

لويس باسبور إقاحة نور شارع 

عبداملوحن - 0360) الدارالبيضاء 

املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.113033

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

املؤرخ في )1 حارس 0)0) تم تمويل 

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

«ساحة لويس باسبور إقاحة نور شارع 

الدارالبيضاء   (0360  - عبداملوحن 

املغرب» إلى «61 شارع لالياقوت زاوية 

الباني رقم  الطابق  املعاني  حصطفى 

)6 - 0080) الدارالبيضاء املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

حاي 0)0) تمت رقم 734856.

64I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

وردة برود
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض رأسسال الشركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM ROCHES NOIRES،

20290، CASABLANCA MAROC

وردة برود شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 61 شارع 

لالياقوت زاوية حصطفى املعاني 

الطابق الباني رقم )6 - 0080) 

الدارالبيضاء املغرب.

خفض رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.113033

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم   (0(0 يونيو   (3 في  املؤرخ 

خفض رأسسال الشركة بسبلغ قدره 

«450.000 درهم» أي حن «500.000 

 درهم» إلى «50.000 درهم» عن طريق :

تخفيض عدد األسهم.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم )73975.

65I

BUSINESS CENTER.COM

NIEMA BEAUTE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املوحن رقم 36) إقاحة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6، 0390)، 

الدارالبيضاء املغرب

NIEMA BEAUTE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 08 

الطابق االر�سي العسارة رقم 19 

االندلس 3 بوسكورة - )718) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

468801

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NIEMA BEAUTE

تهدف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب والخارج إلى : 

• حركز تجسيل ؛

وصالون  الشعر  تصفيف   •

البجسيل.

البجسيل  حسبمضرات  بيع   •

والحلي.

(حانيكي2  باألظافر  العناية   •

وباديكي2، إلخ) ؛

املنبجات  وتسويق  توزيع   •

الجسالية وإكسسوارات املوضة.

وحنبجع  البدنية  للياقة  حركز   •

صحي.

• توزيع وتسويق حنبجات النظافة 

والبنظيف.

• اسبي2اد وتصدير وتوزيع وتسويق 

االستهالكية  واملواد  واملواد  األجهزة 

البجسيلية والبجسيلية.

السلع  جسيع  وتصدير  اسبي2اد   •

واملنبجات والخدحات.

• البجارة العاحة؛

جسيع  في  الشركة  حشاركة   •

التي  الشركات  أو  البجارية  األعسال 

إنشاؤها،  التي سيبم  أو  إنشاؤها  تم 

أو  حباشر  بشكل  تبعلق  قد  والتي 

غي2 حباشر بسوضوع الشركة أو بأي 

وال  صلة،  ذات  أو  حساثلة  كائنات 

سيسا الشركات أو الشركات التي حن 

املحبسل أن يساهم هدفها في تمقيق 

بجسيع الوسائل،  الغرض املؤس�سي، 

شركات  إنشاء  خالل  حن  سيسا  وال 

عسليات  أو  حساهسات  أو  جديدة 

اندحاج أو حشاريع حشت2كة.
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جسيع  فإن  أعم،  وبصورة 

أو  الصناعية  أو  البجارية  املعاحالت 

املالية أو املنقولة أو العقارية تبعلق 

بشكل حباشر أو غي2 حباشر بأي حن 

األشياء املذكورة أعاله، أو بأي أشياء 

حساثلة أو ذات صلة، وحن املرجح أن 

تعزز تطوير الشركة..
 08 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 

 19 رقم  العسارة  االر�سي  الطابق 

االندلس 3 بوسكورة - )718) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : املازي  نعيسة  السيدة 

درهم   100.000 بقيسة  حصة 

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  املازي  نعيسة  السيدة 
 83 شقة  ط)  حوناسبي2  زنقة   98

البيضاء  الدار   (0510 العيون  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  املازي  نعيسة  السيدة 
حي   83 زنقة حوناسبي2 ط) شقة   98

العيون 0510) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 577)74.

66I

CADES SARL

 AMARCORD
PRODUCTION
إعالن حبعدد القرارات

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 AMARCORD PRODUCTION

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي : 8 ساحة 
االسبقالل طابق 9 شقة A/3 رقم 

19 - - الدار البيضاء املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : -.
بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 يناير   (7 املؤرخ في 

القرارات البالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
زيادة رأس املال بسائتي ألف   : حايلي 

ً
)00.000)) درهم نقدا

 قرار رقم ) : الذي ينص على حايلي :
ساحة   8 إلى  الرئي�سي  املقر  نقل 
االسبقالل طابق 9 شقة A/3 رقم 19
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 
 بند رقم 4 : الذي ينص على حايلي :

املقر الرئي�سي
 بند رقم 8 : الذي ينص على حايلي :

حساهسات
 بند رقم 9 : الذي ينص على حايلي :

رأس املال
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

ف 2اير 0)0) تمت رقم )994)7.

67I

MLM FINANCE

 FIRST CONSTRUCTION DE
BÂTIMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 RÉSIDENCE AKANSOUSS
 N°23 APT N°2 1ER ETAGE
 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
marrakech maroc

 FIRST CONSTRUCTION DE
BÂTIMENT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حمل رقم 
) تجزئة تسلطانت ) رقم 1335 
سيدي يوسف بن علي حراكش - 

40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105531

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 FIRST CONSTRUCTION DE

.BÂTIMENT

حخبلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املبعلقة بالبناء.

حمل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
رقم ) تجزئة تسلطانت ) رقم 1335 

 - حراكش  علي  بن  يوسف  سيدي 

40000 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد وحسان عبد الرحيم : 500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : الحسين  وحسان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

الرحيم  عبد  وحسان  السيد 
رقم   ( تسلطانت  تجزئة  عنوانه(ا) 

1335 سيدي يوسف بن علي حراكش 

40000 حراكش املغرب.

السيد وحسان الحسين عنوانه(ا) 

ايت  غياث  سيدي  جديد  عين  دوار 

اورير حراكش 40000 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

الرحيم  عبد  وحسان  السيد 
رقم   ( تسلطانت  تجزئة  عنوانه(ا) 

1335 سيدي يوسف بن علي حراكش 

40000 حراكش املغرب

السيد وحسان الحسين عنوانه(ا) 

ايت  غياث  سيدي  جديد  عين  دوار 

اورير حراكش 40000 حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   07 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114749.

68I

CAB ASSISTANCE

HIBA FENN

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER ETAGE

 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

HIBA FENN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

تارودانت حركب ابراج طنجة بلوك 6 

حكبب رقم 13بيس - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

1068(3

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 HIBA  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.FENN

إنباج   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األصناف  تغليف  وإعادة  وتسويق 

والحرف  الفنون  بأنشطة  املبعلقة 

اليدوية واالسبي2اد والبصدير.
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حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تارودانت حركب ابراج طنجة بلوك 6 
90000 طنجة   - 13بيس  حكبب رقم 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
: حجلي  الزهراء  فاطسة   السيدة 
400 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

 400  : عابد  املصطفى  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة هبة هللا عابد : 00) حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

حجلي  الزهراء  فاطسة  السيدة 
0) شارع كريكو اقاحة بدر  عنوانه(ا) 

ط 1 رقم 6 90000 طنجة املغرب.
السيد املصطفى عابد عنوانه(ا) 
شارع فاس عسارة 6)1 طابق 3 شقة 

17 90000 طنجة املغرب.
السيدة هبة هللا عابد عنوانه(ا) 
 1 طابق  بدر  اقاحة  كريكو  زنقة   (0

شقة 6 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
حجلي  الزهراء  فاطسة  السيدة 
0) شارع كريكو اقاحة بدر  عنوانه(ا) 

ط 1 رقم 6 90000 طنجة املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   06 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 6)9)3).

70I

STE NACIRA BEN COMPAGNE SARL AU

STE GROUPO M
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GROUPO M
 N 10 LOT BOUYAZTOUTAN

 AKNOUL TAZA، 35000، TAZA
MAROC

STE GROUPO M شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 10 

بويزطوطان اكنول تازة - 35050 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

53(3

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يناير   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GROUPO M

-أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حخبلفة في البناء

-البجارة.

 10 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 

بويزطوطان اكنول تازة - 35050 تازة 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

50 حصة   : السيد حيلود احرنيس 

بقيسة 5.000 درهم للحصة .

50 حصة   : السيد احمسد بلحاج 

بقيسة 5.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  احرنيس  حيلود  السيد 

تازة   113 شارع حسن الزكريتي رقم 

35000 تازة املغرب.

عنوانه(ا)  بلحاج  احمسد  السيد 

حي قدحاء املحاربين رقم 176 الناظور 

000)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  احرنيس  حيلود  السيد 

تازة   113 شارع حسن الزكريتي رقم 

35000 تازة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

حارس   19 بباريخ  ببازة  االببدائية 

0)0) تمت رقم )1).

71I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 MEDIA PRINT شركة

CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 13(

 I BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

 MEDIA PRINT شركة

CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 37 شارع 

10 حي االسرة عين الشق الدار 

البيضاء - 0470) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.(08491

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 حارس   03 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

هنيدا  علي  (ة)  السيد  تفويت 

350 حصة اجبساعية حن أصل 350 

حصة لفائدة السيد (ة) عادل هنيدا 

بباريخ 04 حارس 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 677)74.

7(I

شركة ألبي2فيد ش.3.3

شركة إسوفار

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

شركة ألبي2فيد ش.3.3

زنقة 01 رقم )0 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب

شركة إسوفار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي : حي 

أملو واوحانة املركز )5410 خنيفرة 

املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.(391

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 7) يوليوز 0)0) تقرر حل 

شركة إسوفار شركة ذات املسؤولية 

 10.000 رأسسالها  حبلغ  املحدودة 

اإلجبساعي حي  درهم وعنوان حقرها 

خنيفرة   5410( املركز  واوحانة  أملو 

النشاط  النعدا3  نتيجة  املغرب 

بالشركة.

و عين : 

وعنوانه(ا)  بولوز  عزيز  السيد(ة) 

خنيفرة   5410( واوحانة  أملو  حي 

املغرب كسصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

وفي حي أملو   (0(0 يوليوز   (7 بباريخ 

واوحانة )5410 خنيفرة املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

03 غشت  االببدائية بخنيفرة بباريخ 

0)0) تمت رقم 186/20.

73I
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FIDUCIAIRE DARALHISBA

 MEDIA PRINT شركة

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 13(

 I BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

 MEDIA PRINT شركة

CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي 37 شارع 

10 حي االسرة عين الشق الدار 

البيضاء 37 شارع 10 حي االسرة 

عين الشق الدار البيضاء 0470) 

الدار البيضاء املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(08491

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تم تغيي2   (0(0 حارس   03 املؤرخ في 

«البصدير  حن  الشركة  نشاط 

واالسبي2اد « إلى «البجارة املخبلفة».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 677)74.

74I

شركة ألبي2فيد ش.3.3

BOUARAR-AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألبي2فيد ش.3.3
زنقة 01 رقم )0 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب

BOUARAR-AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي أيت بن 

علي أكلسوس )5405 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

3407

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BOUARAR-AGRI
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنبجات الفالحية.
أيت بن   : عنوان املقر االجبساعي 
علي أكلسوس )5405 خنيفرة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : السيد بوفوس حصطفى 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
حصطفى  بوفوس  السيد 
حعي  أيت  عكي  أيت  دوار  عنوانه(ا) 

أكلسوس )5405 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
حصطفى  بوفوس  السيد 
حعي  أيت  عكي  أيت  دوار  عنوانه(ا) 

أكلسوس )5405 خنيفرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
10 غشت  االببدائية بخنيفرة بباريخ 

0)0) تمت رقم 195/20.

75I

شركة ألبي2فيد ش.3.3

TROPEA-IMPORT 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألبي2فيد ش.3.3
زنقة 01 رقم )0 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب
 TROPEA-IMPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 96 حي 

فايزة - 54000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

3413

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TROPEA-IMPORT

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

البصدير   - البناء  -حواد  املخبلفة 

واإلسبي2اد.

 96 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 

حي فايزة - 54000 خنيفرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : حمسد  عبدي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حمسد  عبدي  السيد 

أكلسوس   03 حعي  أيت  عزوز  أيت 

)5405 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حمسد  عبدي  السيد 

أكلسوس   03 حعي  أيت  عزوز  أيت 

)5405 خنيفرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

10 غشت  االببدائية بخنيفرة بباريخ 

0)0) تمت رقم 198/20.

76I

شركة ألبي2فيد ش.3.3

ENAS-FORES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألبي2فيد ش.3.3

زنقة 01 رقم )0 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب

ENAS-FORES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي القشلة 

واوحانة )5410 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

3411

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

ENAS- : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.FORES

غرض الشركة بإيجاز : -اإلسبغالل 

الغابوي - األشغال املخبلفة.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

خنيفرة   5410( واوحانة  القشلة 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : سسي2  الناقري  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  سسي2  الناقري  السيد 

 5410( واوحانة  الإلداري  الحي 

خنيفرة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  سسي2  الناقري  السيد 

 5410( واوحانة  الإلداري  الحي 

خنيفرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

10 غشت  االببدائية بخنيفرة بباريخ 

0)0) تمت رقم 197/20.

77I

شركة ألبي2فيد ش.3.3

HARAZI-CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألبي2فيد ش.3.3

زنقة 01 رقم )0 حي النجاح 

خنيفرة، 54000، خنيفرة املغرب

HARAZI-CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 

344 تجزئة الزهرة 54000 خنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

3379

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HARAZI-CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجبساعي : رقم 344 

تجزئة الزهرة 54000 خنيفرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

 : العزيز  عبد  حركاس  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
العزيز  عبد  حركاس  السيد 
عنوانه(ا) رقم 91 حي إخاحن 54000 

خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيدة حركاس كريسة عنوانه(ا) 
 54000 توحرت  ابن  زنقة   07 رقم 

خنيفرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
)) يوليوز  االببدائية بخنيفرة بباريخ 

0)0) تمت رقم 176.

78I

FIDERSER

STE ARADI TRANS 4KENI
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY

 ESSALAM، 14200، SIDI
SLIMANE MAROC

STE ARADI TRANS 4KENI شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي الشقة 
الطابق االول تجزئة عصا3 رقم 

105 الفوارات القنيطرة - 0)140 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
55455

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ARADI TRANS 4KENI

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشخاص وبيع املالبس الجاهزة .

الشقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

رقم  عصا3  تجزئة  االول  الطابق 

 140(0  - القنيطرة  الفوارات   105

القنيطرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (0.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

 (00  : ادريس  عرا�سي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد عرا�سي ادريس عنوانه(ا) 
الزنقة 4 رقم 6) حي املعسورة 0)140 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد عرا�سي ادريس عنوانه(ا) 
الزنقة 4 رقم 6) حي املعسورة 0)140 

القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 55455.

79I

FIDUINVEST

MRABS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUINVEST

 AVENUE SAYED KOTB

 RESIDENCE ASSEDK E/S

 N° 34/M TANGER، 90000،

TANGER MAROC

MRABS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

السوريين الس كوليناس شارع ابن 

الصباغ رقم 8 - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

106943

 30 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MRABS TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدحين للغي2.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

ابن  شارع  كوليناس  السوريين الس 

طنجة   90000  -  8 رقم  الصباغ 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

عبا�سي  ر�سى  حمسد  السيد 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

بباريخ  املزداد   K(89641 رقم 

بقيسة  حصة   80  :  28/05/1979

1.000 درهم للحصة .

العسراني  بشرى  السيدة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحلة 

بباريخ  املزدادة   K353496 رقم 

بقيسة  حصة   (0  :  06/01/1981

1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
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عبا�سي  ر�سى  حمسد  السيد 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 

بباريخ  املزداد   K(89641 رقم 

الس  عنوانه(ا)   28/05/1979

 (8 كوليناص زنقة ابن الصباغ رقم 

90000 طنجة املغرب.

العسراني  بشرى  السيدة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحلة 

بباريخ  املزدادة   K353496 رقم 

06/01/1981 عنوانه(ا) حي ح 2وكة 

طنجة   90000  30 رقم   5 زنقة   5

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

العسراني  بشرى  السيدة 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحلة 

بباريخ  املزدادة   K353496 رقم 

06/01/1981 عنوانه(ا) حي ح 2وكة 

طنجة   90000  30 رقم   5 زنقة   5

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 33034).

80I

FIRST CURTAIN

LA CLIMENTEC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214

CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

LA CLIMENTEC شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 75 شارع 

11 يناير الطابق االول الشقة رقم 

169الدارالبيضاء - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(41679

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (0(0 غشت   10 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

االله  عبد  (ة)  السيد  تفويت 

حن  اجبساعية  حصة   100 الحساني 

(ة)  حصة لفائدة السيد   100 أصل 

يونس وراق بباريخ 10 غشت 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 709)74.

81I

FIRST CURTAIN

LA CLIMENTEC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي2 جديد للشركة

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA214

CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

LA CLIMENTEC شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 75 شارع 

11 يناير الطابق االول الشقة رقم 

169الدارالبيضاء - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين حسي2 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(41679

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

0)0) تم تعيين  10 غشت  املؤرخ في 

وراق  حسي2 جديد للشركة السيد(ة) 
لقبول  تبعا  وحيد  كسسي2  يونس 

اسبقالة املسي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 709)74.

8(I

maalem mohamed

ملست2 دو دار الطاجين

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

maalem mohamed

 resd oudaya 4 etage av 9

 ibn tachefine tanger tanger،

900000، tanger maroc

ملست2 دو دار الطاجين شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 4 درب 

الحسا3 غرنيز ااملدينة الطبق االول 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

6(497

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 ف 2اير   (4

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : ملست2 دو 

دار الطاجين.

غرض الشركة بإيجاز : حطعم.

 4 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الطبق  ااملدينة  غرنيز  الحسا3  درب 

االول فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 : املبقن  الدين  صالح  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

املبقن  الدين  صالح  السيد 

)8 درب الزراهنة حي  عنوانه(ا) رقم 

فاس   30000 الشرابليين 3 ق فاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

املبقن  الدين  صالح  السيد 

)8 درب الزراهنة حي  عنوانه(ا) رقم 

فاس   30000 الشرابليين 3 ق فاس 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1103.

83I

FIDORO MULTI-SERVICES

DAKHLA PREFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA MAROC

DAKHLA PREFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي املنطقة 

الصناعية، تجزئة رقم 18، الداخلة. 

- 73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

16017

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DAKHLA PREFA
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صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق اآلجور وحواد للبناء..

املنطقة   : عنوان املقر االجبساعي 

الصناعية، تجزئة رقم 18، الداخلة. 

- 73000 الداخلة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد واسو ابراهيم : 00) حصة 

بقيسة 100،00 درهم للحصة .

300 حصة   : السيد واسو حمسد 

بقيسة 100،00 درهم للحصة .

السيد واسو الحسين : 00) حصة 

بقيسة 100،00 درهم للحصة .

السيد واسو يوسف : 100 حصة 

بقيسة 100،00 درهم للحصة .

100 حصة   : السيد واسو لحسن 

بقيسة 100،00 درهم للحصة .

100 حصة   : السيد واسو سعيد 

بقيسة 100،00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  ابراهيم  واسو  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

عنوانه(ا)  حمسد  واسو  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

عنوانه(ا)  الحسين  واسو  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

عنوانه(ا)  يوسف  واسو  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

عنوانه(ا)  لحسن  واسو  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

عنوانه(ا)  سعيد  واسو  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  ابراهيم  واسو  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب

عنوانه(ا)  حمسد  واسو  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب

عنوانه(ا)  الحسين  واسو  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب

عنوانه(ا)  يوسف  واسو  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 607.

84I

FIDORO MULTI-SERVICES

 COMPLEXE D›EXPORT DU

POISSON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA MAROC

 COMPLEXE D›EXPORT DU

POISSON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 59، شارع 

العلويين، حي الرحسة، الداخلة، - 

73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

16019

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 COMPLEXE D’EXPORT DU

.POISSON

غرض الشركة بإيجاز : البجارة في 

بالجسلة  البمر  وحنبوجات  األسساك 

والبقسيط، اسبي2اد وتصدير.

عنوان املقر االجبساعي : 59، شارع 

 - الداخلة،  الرحسة،  حي  العلويين، 

73000 الداخلة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد املاحي الجليل : 330 حصة 

بقيسة 100،00 درهم للحصة .

:  السيد سيدي حمسد ولد حكبار 

درهم   100،00 بقيسة  حصة   330

للحصة .

340 حصة   : السيد يمفظو براي 

بقيسة 100،00 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  الجليل  املاحي  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

حكبار  ولد  السيد سيدي حمسد 

حكناس   50000 حكناس  عنوانه(ا) 

املغرب.

عنوانه(ا)  براي  يمفظو  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  الجليل  املاحي  السيد 

الداخلة 73000 الداخلة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  الذهب  بوادي  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 608.

85I

الحبيب الهيبة

ابتكس حاروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

الحبيب الهيبة

3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 

رحال املسكيني، 0140)، الدار 

البيضاء املغرب

اببكس حاروك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي جساعة 

اوالد عزوز دوار الحرش جساعة 

النواصر - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.461745

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تقرر   (0(0 حاي   08 في  املؤرخ 

تمت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

والكائن  حاروك  اببكس  التسسية 

دوار  عزوز  اوالد  جساعة  بالعنوان 

 (0000  - النواصر  جساعة  الحرش 

حن  واملسي2  املغرب   Casablanca

طرف السيد(ة) املزدهر ياسين.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 0)0) تمت رقم 03)10.

86I

LEADER FINANCE

LED ONE MAROC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT N° 2 IMM

 520 AL MANAR OPERATION

 CHARAF، 40000، MARRAKECH

MAROC

LED ONE MAROC شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 

األول رقم ) عسارة 0)5 املنار 3 

عسلية الشرف حراكش - 40000 

حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

98985



عدد 7)56 - 13 حمر3 )144 )) ستبس 2 0)0))الجريدة الرسمية   126(2

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (019 يونيو   (7

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 LED  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. ONE MAROC

غرض الشركة بإيجاز : بيع أجهزة 

اإلضاءة.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 3 املنار   5(0 عسارة   ( رقم  األول 

 40000  - حراكش  الشرف  عسلية 

حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد ابن حادة سوفيان : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

سوفيان  حادة  ابن  السيد 

رقم  حبوس  تجزئة  سم  عنوانه(ا) 

164 حراكش 40000 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

سوفيان  حادة  ابن  السيد 

رقم  حبوس  تجزئة  سم  عنوانه(ا) 

164 حراكش 40000 حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن 2   (3 بباريخ  بسراكش  البجارية 

019) تمت رقم )10811.

87I

CABINET BADREDDINE

A.M.B TECHNOLOGY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BADREDDINE

79) أ حسي2ة 1 اقاحة هني الشقة 
رقم 1، 0، حراكش املغرب

A.M.B TECHNOLOGY شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي حسي2ة 1 

حرف ب رقم 533 - 40000 حراكش 

املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.68439

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر   (0(0 يوليوز   13 في  املؤرخ 

حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة  حل 

 A.M.B الوحيد  الشريك  ذات 

رأسسالها  حبلغ   TECHNOLOGY

حقرها  وعنوان  درهم   100.000

رقم  ب  حرف   1 حسي2ة  اإلجبساعي 

533 - 40000 حراكش املغرب نتيجة 
ل : طبقا للبندين )3 و33 حن القانون 

االسا�سي للشركة.

 1 وحدد حقر البصفية ب حسي2ة 

40000 حراكش   - 533 حرف ب رقم 

املغرب. 

و عين : 

السيد(ة) عبد املجيد بن الصغي2 

رقم  ب  حرف   1 حسي2ة  وعنوانه(ا) 

533 40000 حراكش املغرب كسصفي 

(ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   06 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114703.

88I

CABINET BADREDDINE

 HULERIE ET »

 CONSERVERIE AL IZDIHAR

«» par abréviation «SALCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

CABINET BADREDDINE

79) أ حسي2ة 1 اقاحة هني الشقة 
رقم 1، 0، حراكش املغرب

 HULERIE ET CONSERVERIE »

 AL IZDIHAR » par abréviation

SALCO»» شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي : كلم 8 

طريق سيدي رحال أيت أورير - * 

حراكش املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.1(113

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تقرر حل   (0(0 يونيو   (7 املؤرخ في 

 HULERIE ET CONSERVERIE  »

 AL IZDIHAR » par abréviation

املسؤولية  ذات  شركة   ««SALCO

 700.000 رأسسالها  حبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي كلم 

 *  - 8 طريق سيدي رحال أيت أورير 

حراكش املغرب نتيجة لطبقا للبندين 

االسا�سي  القانون  حن  و35   34

للشركة.

و عين : 

الكورش  سعيد  السيد(ة) 

تيسيلي  ايت  ايكودار  دوار  وعنوانه(ا) 

ايت اورير * حراكش املغرب كسصفي 

(ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

 8 كلم  وفي   (0(0 يونيو   (7 بباريخ 

 *  - أورير  أيت  رحال  سيدي  طريق 

حراكش املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   06 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114704.

89I

PREMIUM FINANCE

PALM ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC

PALM ENGINEERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 187 

املسي2ة 1، الطابق ) شقة رقم 3 أ - 

40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105447

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 PALM : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.ENGINEERING

حكبب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات والدراسات االسبقصائية 

والبموث

اشغال حخبلفة او البناء

تاجر.
عنوان املقر االجبساعي : رقم 187 

 - أ   3 ) شقة رقم  الطابق   ،1 املسي2ة 

40000 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

:  السيد حمسد عز العرب جبارة 

500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

السيدة دنيا الخياري : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

جبارة  العرب  عز  حمسد  السيد 

اورير  ايت  االداري  الحي  عنوانه(ا) 

40000 حراكش املغرب.

عنوانه(ا)  الخياري  دنيا  السيدة 
7)1 40000 حراكش  3 رقم  حماحيد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

جبارة  العرب  عز  حمسد  السيد 

اورير  ايت  االداري  الحي  عنوانه(ا) 

40000 حراكش املغرب

عنوانه(ا)  الخياري  دنيا  السيدة 
7)1 40000 حراكش  3 رقم  حماحيد 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   04 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114657.

90I

KAOUN

3SA PROMO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAOUN

 N°17 LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

3SA PROMO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 07) 

شقة رقم ) تجزئة حسزة املحاحيد 

حراكش - 40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105599

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 3SA  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PROMO SARL

: -االنعاش  غرض الشركة بإيجاز 

العقاري

-تأجي2 العقارات.

عنوان املقر االجبساعي : رقم 07) 

املحاحيد  حسزة  تجزئة   ( رقم  شقة 

حراكش - 40000 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد عبد الحق بوخ زى : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1.000  : الحجوبي  السيد سعيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

بوخ زى  الحق  عبد  السيد 

 (5( رقم  تاشفين  بن  عنوانه(ا) 

حراكش 40000 حراكش املغرب.

السيد سعيد الحجوبي عنوانه(ا) 

 ( السلطان الشطر  دار   9 املحاحيد 

حراكش  اسكجور   8 سشقة  عسارة 

40000 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

بوخ زى  الحق  عبد  السيد 

 (5( رقم  تاشفين  بن  عنوانه(ا) 

حراكش 40000 حراكش املغرب

السيد سعيد الحجوبي عنوانه(ا) 

 ( السلطان الشطر  دار   9 املحاحيد 

حراكش  اسكجور   8 سشقة  عسارة 

40000 حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بسراكش بباريخ - تمت رقم -

91I

FIDUNIVERSEL

الح زي احبور

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

الح زي احبور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 46 شارع 

الزرقطوني طابق تاني رقم 6 - 

0700) الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.404(09

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يوليوز   08 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

ال زيوي  حسزة  (ة)  تفويت السيد 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   500

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

يوليوز   08 بباريخ  ملنور  عبدالصسد 

.(0(0

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 7)3)74.

9(I

FACE FIDUCIAIRE

FALLEN AGENCY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
09) شارع حصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6، 0130)، الدار 
البيضاء املغرب

FALLEN AGENCY شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 01) زنقة 
حصطفى املعني طبقة) شقة 9 حرس 

السلطان - 0130) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
467459

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   17
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FALLEN AGENCY
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البوثيق والبنظيم البجاري والبقني.
عنوان املقر االجبساعي : 01) زنقة 
حصطفى املعني طبقة) شقة 9 حرس 
البيضاء  الدار   (0130  - السلطان 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
حصة   100  : السيد يميى قيس 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
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عنوانه(ا)  قيس  يميى  السيد 
 1( رقم  ) عسارة س3  اقاحة الضحى 
الدار البيضاء   (0000 سيدي حوحن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  قيس  يميى  السيد 
 1( رقم  ) عسارة س3  اقاحة الضحى 
الدار البيضاء   (0000 سيدي حوحن 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم -.
93I

FUTURE CONSEIL

STE AGRI KHAM SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول، 6100)، برشيد املغرب
STE AGRI KHAM SARL AU شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

درقاوة عين الضربان ابن احسد - 
6050) ابن احسد املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
989

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 ف 2اير   (7
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AGRI KHAM SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 
املوا�سي  حخبلف  وتربية  وتسسين 

(املاعز والدواجن والعجول واألغنا3 
والدجاج).

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - احسد  ابن  الضربان  عين  درقاوة 

6050) ابن احسد املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : خسليش  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد حمسد خسليش عنوانه(ا) 
 (6050 الضربان  عين  درقاوة  دوار 

ابن احسد املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد حمسد خسليش عنوانه(ا) 
 (6050 الضربان  عين  درقاوة  دوار 

ابن احسد املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ب ن احسد بباريخ 7) يوليوز 

0)0) تمت رقم )9.
94I

LEADER FINANCE

MIRAGROUP
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2 IMM

 520 AL MANAR OPERATION
 CHARAF، 40000، MARRAKECH

MAROC
MIRAGROUP شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 
األول رقم ) عسارة 0)5 املنار 3 

عسلية الشرف حراكش - 40000 
حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
105595

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   06
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MIRAGROUP
حشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ورشة حيكانيكية.
الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 3 املنار   5(0 عسارة   ( رقم  األول 
 40000  - حراكش  الشرف  عسلية 

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
10.000.000 درهم، حقسم كالبالي : 
: العزيز  عبد  الناصي2ي   السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
العزيز  عبد  الناصي2ي  السيد 
 107 عرصة السباعي رقم  عنوانه(ا) 

حراكش 40000 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
العزيز  عبد  الناصي2ي  السيد 
 107 عرصة السباعي رقم  عنوانه(ا) 

حراكش 40000 حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114805.
95I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

LENS TRUCK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 05
 1er étage MAARIF، 20330،

CASABLANCA MAROC
LENS TRUCK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
النخيل، ملكانسا 4 بلوك س عين 
الشق - 0480) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468941
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 LENS  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

. TRUCK
-أنشطة   : بإيجاز  غرض الشركة 
العاحة  الطرق  على  البضائع  نقل 

لحساب الغي2
-وكيل شحن.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
عين  س  بلوك   4 ملكانسا  النخيل، 
الشق - 0480) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
15.000.000 درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد الحسن شناوي عنوانه(ا) 
حي صناعي   11 رقم   6 زنقة   ( دليلة 
الدار   (0600 ال 2نو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  شناوي  فيصل  السيد 
 59 الرقم   08 تجزئة فلوريدا الزنقة 
البيضاء  الدار   (0150 كاليفورنيا 

املغرب.
عنوانه(ا)  شناوي  لندة  السيدة 
 59 الرقم   08 تجزئة فلوريدا الزنقة 
البيضاء  الدار   (0150 كاليفورنيا 

املغرب.
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عنوانه(ا)  شناوي  دليلة  السيدة 
 59 الرقم   08 تجزئة فلوريدا الزنقة 
البيضاء  الدار   (0150 كاليفورنيا 

املغرب.
عنوانه(ا)  شناوي  ايسان  السيدة 
59 تجزئة فلوريدا كاليفورني 0150) 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد الحسن شناوي عنوانه(ا) 
حي صناعي   11 رقم   6 زنقة   ( دليلة 
الدار   (0600 ال 2نو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب
السيدة لطيفة الجناوي عنوانه(ا) 
حي صناعي   11 رقم   6 زنقة   ( دليلة 
الدار   (0600 ال 2نو�سي  سيدي 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 748)74.
96I

ADEV CONSULTING

INNOVAFRUITS
إعالن حبعدد القرارات

INNOVAFRUITS
 Z.I HOSTAL، LOT N°32، ROUTE

 DE RABAT-TANGER، 92000،
LARACHE maroc

INNOVAFRUITS «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجبساعي : املنطقة 

الصناعية اوسطال رقم )3 - 
000)9 العرائش املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.((51

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 يونيو   30 املؤرخ في 

القرارات البالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي :
السيد   : املسي2ين  اسبقالة  قبول 
 JOAO EVANGELISTA SOUSA
السفر  لجواز  الحاحل   MIRANDA
 ANDRE والسيد   CB116105  : رقم 

 MIGUEL CACHADA PINTO DA

 : ROCHA الحاحل لجواز السفر رقم 

CB104886

 قرار رقم ) : الذي ينص على حايلي :

السيد   : جدد  حسي2ين  ثالث  تعين 

 PAULO CARLOS ALVES LEAL

برتغالي الجنسية الحاحل لجواز السفر 

 NABIL والسيد   CA081756  : رقم 

والحاحل  الجنسية  حغربي   SBAI

 G(68975  : رقم  الوطنية  للبطاقة 

 ROGERIO PINHO DA والسيد 

الحاحل  الجنسية  برتغالي   SILVA

 CA680008  : رقم  السفر  لجواز 

فصاعًدا،  اآلن  وحن  لذلك،  ونتيجة 

 DUARTE NUNO  : السادة  يبولى 

 DA SILVA DE ALIMEIDA FARIA،

 PAULO CARLOS ALVES LEAL،

 ROGERIO PINHOو  NABIL SBAI

لفت2ة  الشركة  تسيي2   DA SILVA

سنوات،   (3) ثالث  حدتها  حمدودة 

يجوز  وال   30/06/2023 حتى  أي 

إلزا3 الشركة إال حن خالل البوقيع 

املشت2ك على األقل الثنين حن هؤالء 

املسي2ين 

 قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي :

حن   13-IIIو  13-I  : املادتين  تعديل 

النظا3 االسا�سي

 قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي :

تميين النظا3 االسا�سي

على  ينص  الذي   :  5 رقم  قرار 

السبكسال  الصالحيات  حنح   : حايلي 

االجراءات

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 

على  ينص  الذي   :  13 رقم  بند 

13-III13 و-I : حايلي : تعديل املادتين

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالعرائش بباريخ 05 غشت 

0)0) تمت رقم 445.

97I

CAB ASSISTANCE

FOREAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER ETAGE
 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
FOREAS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

تارودانت حركب ابراج طنجة بلوك 6 
حكبب رقم 13بيس - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106775
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. FOREAS
-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االفراد.
-النقل الوطني للبضائع..

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تارودانت حركب ابراج طنجة بلوك 6 
90000 طنجة   - 13بيس  حكبب رقم 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : البمي2ي  جسال  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
البمي2ي عنوانه(ا)  السيد جسال 
غرسة حورا زنقة 61 رقم 5) 90000 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وحواطن حسي2ي الشركة : 

البمي2ي عنوانه(ا)  السيد جسال 
غرسة حورا زنقة 61 رقم 5) 90000 

طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 893)3).

98I

AURIGA BOIS MAROC

AURIGA BOIS MAROC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AURIGA BOIS MAROC
17 ساحة باسبور إقاحة باسبور 
بويلد حمل رقم 8 الطابق السفلي 
حي املستشفيات املعاريف الدار 

البيضاء. 17 ساحة باسبور إقاحة 
باسبور بويلد حمل رقم 8 الطابق 
السفلي حي املستشفيات املعاريف 

الدار البيضاء.، 0000)، الدار 
البيضاء املغرب

AURIGA BOIS MAROC شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 17 
ساحة باسبور إقاحة باسبور 

بويلد حمل رقم 8 الطابق السفلي 
حي املستشفيات املعاريف الدار 
البيضاء. - 0360) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

4685(3
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   16
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
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عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AURIGA BOIS MAROC

صناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ونجارة الخشب؛

ـ بيع األخشاب؛

العسليات  جسيع  أعم،  وبشكل  ـ 

البجارية أو الصناعية أو املنقولة أو 

بشكل  تبعلق  التي  واملالية  العقارية 

حباشر أو غي2 حباشر بغرض الشركة 

تمقيقها  تعزيز  شأنها  حن  والتي 

وتطويرها..

عنوان املقر االجبساعي : 17 ساحة 

باسبور إقاحة باسبور بويلد حمل رقم 

املستشفيات  السفلي حي  الطابق   8

 (0360  - البيضاء.  الدار  املعاريف 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

- السيد عسر بوزباع : 1000 بقيسة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  بوزباع  عسر  السيد 

االشطر  القائد  زنقة  اربيل  إقاحة 

الدار  املعارف   10 4شقة  الطابق 

البيضاء  الدار   (0000 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  بوزباع  عسر  السيد 

االشطر  القائد  زنقة  اربيل  إقاحة 

الدار  املعارف   10 4شقة  الطابق 

البيضاء  الدار   (0000 البيضاء 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 365)74.

99I

ADEV CONSULTING

FRULACT MAROC-
PRODUITS AGRO-

ALIMENTAIRES
إعالن حبعدد القرارات

FRULACT MAROC
 Z.I HOSTAL، LOT N°02، ROUTE

 DE RABAT-TANGER، 92000،
LARACHE maroc

 FRULACT MAROC-PRODUITS
AGRO-ALIMENTAIRES «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجبساعي : املنطقة 
الصناعية اوسطال رقم ) - 000)9 

العرائش املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.1361

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
املؤرخ في 30 يونيو 0)0)

تم اتخاذ القرارات البالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 
السيد   : املسي2ين  اسبقالة  قبول   :
 JOAO EVANGELISTA SOUSA
السفر  لجواز  الحاحل   MIRANDA
 ANDRE والسيد   CB116105  : رقم 
 MIGUEL CACHADA PINTO DA
 : ROCHA الحاحل لجواز السفر رقم 

CB104886
قرار رقم ) : الذي ينص على حايلي 
السيد   : تعين ثالث حسي2ين جدد   :
 PAULO CARLOS ALVES LEAL
برتغالي الجنسية الحاحل لجواز السفر 
 NABIL والسيد   CA081756  : رقم 
والحاحل  الجنسية  حغربي   SBAI
 G(68975  : رقم  الوطنية  للبطاقة 
 ROGERIO PINHO DA والسيد 
الحاحل  الجنسية  برتغالي   SILVA
 CA680008  : رقم  السفر  لجواز 
فصاعًدا،  اآلن  وحن  لذلك،  ونتيجة 
 DUARTE NUNO  : السادة  يبولى 
 DA SILVA DE ALIMEIDA FARIA،
 PAULO CARLOS ALVES LEAL،
 ROGERIO PINHOو  NABIL SBAI
لفت2ة الشركة  تسيي2   DA SILVA

سنوات،   (3) ثالث  حدتها  حمدودة   
يجوز  وال   30/06/2023 حتى  أي 
إلزا3 الشركة إال حن خالل البوقيع 
املشت2ك على األقل الثنين حن هؤالء 

املسي2ين 
 قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي :
حن   13-IIIو  13-I  : املادتين  تعديل 

النظا3 االسا�سي
 قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي :

تميين النظا3 االسا�سي
على  ينص  الذي   :  5 رقم  قرار 
السبكسال  الصالحيات  حنح   : حايلي 

االجراءات
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 
على  ينص  الذي   :  13 رقم  بند 
13-III13 و-I : حايلي : تعديل املادتين

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعرائش بباريخ 05 غشت 

0)0) تمت رقم 447.
100I

FUTURE CONSEIL

 STE INVEST CLEAN SARL
AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول، 6100)، برشيد املغرب
 STE INVEST CLEAN SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 558 
تجزئة الربيع - 6100) برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

138(3
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.INVEST CLEAN SARL AU

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع حنبجات البنظيف الصناعية.

حن  كاحلة  حجسوعة  تسويق 

األنشطة  أنواع  لجسيع  املنظفات 

الصناعية

حسبمضرات  وبيع  تصنيع 

البجسيل بشكل عا3

واألشياء  املواد  جسيع  تصنيع 

واملسبلزحات لالسبخدا3 الصناعي

تصنيع عبوات البغليف للسهنيين 

في جسيع قطاعات النشاط

اسبي2اد وتصدير.

 558  : االجبساعي  املقر  عنوان 

تجزئة الربيع - 6100) برشيد املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : بالل  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  بالل  ابراهيم  السيد 

141 زنقة ابن خلدون 6100) برشيد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  بالل  ابراهيم  السيد 

141 زنقة ابن خلدون 6100) برشيد 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (7 االببدائية ب 2شيد بباريخ 

0)0) تمت رقم 884.

101I
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الحبيب الهيبة

هرحيسان املغرب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

الحبيب الهيبة

3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 

رحال املسكيني، 0140)، الدار 

البيضاء املغرب

هرحيسان املغرب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 43) شارع 

ابراهيم الروداني الحي الصناعي ايت 

حلول - 86150 اكادير املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.3089

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تم   (019 دجن 2   (0 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

حن  أي  درهم»   (.900.000»

 3.000.000» إلى  درهم»   100.000»

حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   03 بباريخ  باكادير  البجارية 

0)0) تمت رقم )80.

10(I

MOGADOR GESTION

SUPERETTE TRIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

SUPERETTE TRIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 68 

ساحة باب دكالة الصويرة - 44000 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5333

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SUPERETTE TRIO

: بيع املواد  غرض الشركة بإيجاز 

الغذائية العاحة .
 68 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 

 44000  - ساحة باب دكالة الصويرة 

الصويرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

:  السيد ابرها3 شيسون حرسيانو 

500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

السيد جاكوب بي2يز : 500 حصة 

بقيسة 500 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

حرسيانو  شيسون  ابرها3  السيد 
تيسور  حمسود  زنقة   1( عنوانه(ا) 

طابق 1 شقة 4 الدارالبيضاء 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  بي2يز  جاكوب  السيد 

انفا  الدارالبيضاء  بليوط  سيدي 

0000) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد حصطفى العواد عنوانه(ا) 

الدرا  حد  الطاهر  حاج  ايت  دوار 

الصويرة 44000 الصويرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالصويرة بباريخ 11 غشت 

0)0) تمت رقم 164/2020.

103I

SAMIR FIDUCIAIRE

حجموعة االنضمام للتعليم 

الخاص
إعالن حبعدد القرارات

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA، IMM 8، APPT

 3، 3EME ETAGE، VN،، 50000،

MEKNES MAROC

حجسوعة االنضسا3 للبعليم الخاص 

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي : املحل 
رقم 7، عسارة أ 37، الشهدية جزء 

3، املنصور، - - حكناس املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.45545

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 يونيو   17 املؤرخ في 

القرارات البالية : 

على  ينص  الذي   :  01 رقم  قرار 

حن  االاجبساعي  املقر  نقل   : حايلي 

البالي  العنوان  الى  القديم  العنوان 
و7،   3 الشهدية  تجزئة  -23أ،  رقم 

حكناس

على  ينص  الذي   :  0( رقم  قرار 

تغيي2 االسم القديم للشركة   : حايلي 

دو  فوا  ال  حدرسة  البالي  االسم  الى 

ليكسيلونس بريفي

على  ينص  الذي   :  03 رقم  قرار 
القانون  صياغة  اعادة   : حايلي 

االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 

على  ينص  الذي   :  03 رقم  بند 

حايلي : االسم البجاري : حدرسة ال فوا 

دو ليكسيلونس بريفي

على  ينص  الذي   :  05 رقم  بند 
-23أ،  رقم   : املقر االجبساعي   : حايلي 

تجزئة الشهدية 3 و7، حكناس

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   10 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 81)).

104I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE F A F AGLO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الفداء تجزئة سسي2ة تاونات 

34000 املغرب تاونات، 34000، 

تاونات املغرب

STE F A F AGLO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

تسزكانة تسزكانة تاونات - 34000 

تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

1669

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE F  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.A F AGLO SARL

- صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

االجور 

- بيع حواد البناء.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 34000  - تاونات  تسزكانة  تسزكانة 

تاونات املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 330  : السيد عصا3 عبد السال3 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

330 حصة  السيد عصا3 عادل : 

بقيسة 100 درهم للحصة .
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السيد عصا3 ادريس : 340 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السال3  عبد  عصا3  السيد 

عنوانه(ا) دوار تسزكانة تسزكانة تاونات 

34000 تاونات املغرب.

عنوانه(ا)  عادل  عصا3  السيد 

 34000 دوار تسزكانة تسزكانة تاونات 

تاونات املغرب.

عنوانه(ا)  ادريس  عصا3  السيد 

 34000 دوار تسزكانة تسزكانة تاونات 

تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  ادريس  عصا3  السيد 

 34000 دوار تسزكانة تسزكانة تاونات 

تاونات املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   07 االببدائية بباونات بباريخ 

0)0) تمت رقم 60).

105I

 MOGADOR حوكادور أسيست آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كوحبليكس حسكالة ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حوكادور أسيست آند سي2فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 

الصويرة املغرب

كوحبليكس حسكالة ش 3 3 شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حنزل 

كائن بدوار أ3 العيون جساعة حوالي 

بوزرقطون الصويرة - 44000 

الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

53(9

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

كوحبليكس حسكالة ش 3 3.

حمطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدحات لبيع املحروقات .

حنزل   : االجبساعي  املقر  عنوان 

كائن بدوار أ3 العيون جساعة حوالي 

 44000  - الصويرة  بوزرقطون 

الصويرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  لهنيدة  يوسف  السيد 

دوار سيدي ناجي سيدي علي الكراتي 

الصويرة 44000 الصويرة املغرب.

عنوانه(ا)  لهنيدة  حيلود  السيد 

 44000 الغيات  الغيات قيادة  حركز 

أسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  لهنيدة  يوسف  السيد 

دوار سيدي ناجي سيدي علي الكراتي 

الصويرة 44000 الصويرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالصويرة بباريخ 10 غشت 

0)0) تمت رقم 161.

106I

Aïd comptable

STE MILA NET
شركة البضاحن

قفل البصفية

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
STE MILA NET شركة البضاحن

وعنوان حقرها اإلجبساعي : حي باب 
الزيبونة رقم 10 تازة - 35000 تازة 

املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.947

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 03 يوليوز 0)0) تقرر حل 
البضاحن شركة   STE MILA NET
درهم   40.000 رأسسالها  حبلغ 
باب  حي  اإلجبساعي  حقرها  وعنوان 
تازة   35000  - تازة   10 الزيبونة رقم 
املردودية. النعدا3  نتيجة  املغرب 

و عين : 
 ABDELILAH MIDA السيد(ة) 
 10 وعنوانه(ا) حي باب الزيبونة رقم 
تازة 35000 تازة املغرب كسصفي (ة) 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
0)0) وفي حي باب  يوليوز   03 بباريخ 
تازة   35000  - تازة   10 الزيبونة رقم 

املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  ببازة  االببدائية 

0)0) تمت رقم )35.

107I

الحبيب الهيبة

بايتس وفيتينك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

الحبيب الهيبة
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني، 0140)، الدار 

البيضاء املغرب
بايتس وفيبينك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 43) طريق 
بيوكرا ايت حلول - 86150 اكادير 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.(85

 بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي
تم   (019 دجن 2   (0 في  املؤرخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
أي  درهم»   6.600.000» قدره 
إلى  درهم»   4.500.000» حن 
طريق  عن  درهم»   11.100.000»
الشركة  ديون  حع  حقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار واملسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بباريخ  باكادير  البجارية 

0)0) تمت رقم 643.
108I

MOHAMED LAAGOUBI

H2R2
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

MOHAMED LAAGOUBI
 1er ETAGRE N°2 RUE TETOUAN

ATLAS، 30000، FES MAROC
H2R2 شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 157 طابق 
1 زنقة السعدية حي االحال طريق 

صفرو - 30010 فاس املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.59971

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم   (0(0 يوليوز   (7 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
«400.000 درهم» أي حن «100.000 
عن  درهم»   500.000» إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   07 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1926/2020.
109I
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SOFINACTE

GROUPE MRAKNA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. « AL

 ABRAR » N° 44 BUREAU 22.

 5éme ETAGE، 30000، FES

MAROC

GROUPE MRAKNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

النساء، قطعة رقم 8)3 الحي 

الصناعي بنسودة - 30030 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

634(1

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GROUPE MRAKNA

حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املعدني

حقاول أعسال حبنوعة أو بناء.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الحي   3(8 رقم  قطعة  النساء، 

فاس   30030  - بنسودة  الصناعي 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 600  : احراكنة  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 400  : الحق بشي2ي  السيد عبد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  احراكنة  السيد حمسد 

 1 الزهور  نواكشوط  شارع   10 فيال 

0)300 فاس املغرب.

بشي2ي  الحق  عبد  السيد 

زواغة  تجزئة حبيب،   (0 عنوانه(ا) 

السفلى 30010 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  احراكنة  السيد حمسد 

 1 الزهور  نواكشوط  شارع   10 فيال 

0)300 فاس املغرب

بشي2ي  الحق  عبد  السيد 

زواغة  تجزئة حبيب،   (0 عنوانه(ا) 

السفلى 30010 فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   07 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1916.

110I

samcompta sarl au

FRINORD

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

samcompta sarl au

 av mohamed hansali appt 6

 1 imm hazzaz fes، 30000، fes

hglyvf

FRINORD شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

لتسيس شجع جساعة عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

6(957

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (019 شتن 2   (6

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FRINORD

تجسيد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفواكه والخضر وتغليفها وبيعها .

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

لتسيس شجع جساعة عين الشقف 

فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : بلكاسم  جسال  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  بلكاسم  جسال  السيد 

 90060  89 رقم   11 حي املجد زنقة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  بلكاسم  جسال  السيد 

 90060  89 رقم   11 حي املجد زنقة 

طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (5 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1469.

111I

FUTURE CONSEIL

 STE BERRECHIDNOW TV

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

50 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول، 6100)، برشيد املغرب

 STE BERRECHIDNOW TV SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 315 زنقة 

قطر حي تسي2 1 - 6100) برشيد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

13869

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يناير   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BERRECHIDNOW TV SARL

ناشر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع  وإنباج  والدوريات  الصحف 

ال 2احج واألفال3 السسعية والبصرية

 - البنظيم   - البمرير   - اإلنباج 

الت2ويج لل 2احج السسعية والبصرية

إنجاز األعسال السسعية والبصرية 

تمقيق   - املبعددة  والوسائط 

 - والنشر  الدعاية  أعسال  وتصسيم 

إنجاز األعسال السينسائية.
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إنباج  تصسيم  صحفية  كبابة 
وتسويق كبب املطبوعات.

عنوان املقر االجبساعي : 315 زنقة 
برشيد   (6100  -  1 تسي2  حي  قطر 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 500  : الخضراوي  حو�سى  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : القاسمي  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
الخضراوي  حو�سى  السيد 
عنوانه(ا) 6 زنقة صنعاء شارع الحرية 
حي البيسي2 1 6100) برشيد املغرب.
السيد حمسد القاسمي عنوانه(ا) 
30030 فاس  176 حي غيثة بنسودة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
الخضراوي  حو�سى  السيد 
عنوانه(ا) 6 زنقة صنعاء شارع الحرية 
حي البيسي2 1 6100) برشيد املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بباريخ  ب 2شيد  االببدائية 

0)0) تمت رقم 1080.

11(I

AFIDACOM

TCE.FOR.SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AFIDACOM
7 و17 تجزئة السيكون األطلس 

طريق صفرو، 30000، فاس املغرب
TCE.FOR.SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 17 

زنقة كوناكري الطابق الثاث الزهور 
FES 30000 1 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

63431

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   10

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

TCE.  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FOR.SERVICE

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخبلفة وصيانة املحالت.

 17 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 

زنقة كوناكري الطابق الثاث الزهور 

FES 30000 1 فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد البكري عبد هللا : 5) حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   (5  : أحين  فارس  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد البكري عبد هللا عنوانه(ا) 

الشقف  عين  بوصالح  اوالد  دوار 

30000 فاس املغرب.

السيد فارس أحين عنوانه(ا) دوار 

الكريعة عين الشكاك صفرو 30000 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد فارس أحين عنوانه(ا) دوار 

الكريعة عين الشكاك صفرو 30000 

فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   10 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1932/2020.

113I

METROPOLE BUSINESS CENTER

ESSAFA ARIJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3، 
رقم8 الدار البيضاء، 0360)، الدار 

البيضاء املغرب
ESSAFA ARIJ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

السدري شارع املهدي بنعبود رقم 
173 - - الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
4690(7

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ESSAFA ARIJ
حركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العاحة  الغذائية  املواد  بيع  تجاري، 
وغي2  الغذائية  املنبجات  وحخبلف 

الغذائية..
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
رقم  بنعبود  املهدي  شارع  السدري 

173 - - الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 SOFIGOODS الشركة 
HOLDING : 500 حصة بقيسة 100 

درهم للحصة .
 500  : السيد عبد العزيز شهسات 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
 SOFIGOODS الشركة 

شارع   59 عنوانه(ا)   HOLDING
 (0360  8 رقم   3 الطابق  زرقطوني 

الدار البيضاء املغرب.
شهسات  العزيز  عبد  السيد 
4 رقم  اقاحة فنيس عسارة  عنوانه(ا) 
0) زينب اسحاق وشارع ابن تاشفين 

- الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
شهسات  العزيز  عبد  السيد 
4 رقم  اقاحة فنيس عسارة  عنوانه(ا) 
0) زينب اسحاق وشارع ابن تاشفين 

- الدار البيضاء املغرب
عنوانه(ا)  حمسد  صوفي  السيد 
 - 1 حجسوعة العهد  173 حي النهضة 

الرباط املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 885)74.

114I

GLOFID

ETABLISSEMENT IMANI
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

GLOFID
196 شارع السفي2 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4، 0300)، الدار 
البيضاء املغرب

ETABLISSEMENT IMANI شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية زنقة 

بي2ون وحونبسارتر ر)4 و4 بيس 
بالفيدري - 0000) البيضاء املغرب .

وفاة شريك
رقم البقييد في السجل البجاري 

.199891
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 01 يوليوز 0)0) تم اإلعال3 
إيساني وتوزيع  الشريك أحسد  بوفاة 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (0(0 يونيو   16 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي : 
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 17  ، إيساني  حمسد  السيد(ة) 

حصة .

 17  ، جيوب  فاطسة  السيد(ة) 

حصة.

 1(  ، السايف  زهرة  السيد(ة) 

حصة .

 18  ، إسساعيل إيساني  السيد(ة) 

حصة .

السيد(ة) أحين إيساني ، 18 حصة.

 18  ، إيساني  أيوب  السيد(ة) 

حصة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 351)74.

115I

omri compta sarl au

TRAPERIA SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

omri compta sarl au

 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID، 92000، larache maroc

TRAPERIA SARL AU شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

حغرب الجديد رقم 4 قرب حسجد 

اللة خديجة العرائش - 000)9 

العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

5333

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (3

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. TRAPERIA SARL AU

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخارج،  وفي  املغرب  في  الشركة 

عن  نيابة  أو  نفسها  عن  باألصالة 

الغي2: 

نقل ااملسبخدحين نيابة عن الغي2

نقل البضائع الوطنية

النقل السياحي

عا3،  بشكل  والبصدير  االسبي2اد 

قطع غيار املركبات الصناعية، إلخ.

بكافة  والدولية  الوطنية  البجارة 

أشكالها.

العسليات  جسيع   : عا3  وبشكل 

املبعلقة بغرض الشركة.

وأخي2ًا القيا3 دون أي قيود بجسيع 
تعزز  أن  شأنها  حن  التي  العسليات 
تطور  حباشر  غي2  أو  حباشر  بشكل 

الشركة..

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

حسجد  قرب   4 رقم  الجديد  حغرب 

 9(000  - العرائش  خديجة  اللة 

العرائش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

100 حصة   : السيد حهدي زكرياء 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  زكرياء  حهدي  السيد 
 5 رقم   ( شروق   5 الحسني  املجسع 

اكزناية 90060 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  الرحالي  ر�سى  السيد 
العرائش  الوفاء  حي   1110 رقم 

000)9 العرائش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالعرائش بباريخ 07 غشت 

0)0) تمت رقم 469.

116I

MAROC COMPTA PLUS

MS METALES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم ) الفقيه بن ضالح، 00)3)، 

FKIH BEN SALAH MAROC

MS METALES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي ايت 

الرا�سي شارع املخبار السو�سي رقم 

347 - 00)3) الفقيه بن صالح 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

4449

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 MS  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.METALES

بيع حواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البضائع/االشغال  /نقل  البناء 

املخبلفة.

حي ايت   : عنوان املقر االجبساعي 

رقم  السو�سي  املخبار  شارع  الرا�سي 

صالح  بن  الفقيه   (3(00  -  347

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : حنصور  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد اسساعيل الزكروحي : 500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حنصور  حمسد  السيد 

حي اوالد سيدي شنان الغربيين بلوك 

 (3(00  35 الرقم   (8 الزنقة   0(

الفقيه بن صالح املغرب.

الزكروحي  اسساعيل  السيد 

دوار ايت وسعدن فرياطة  عنوانه(ا) 

تاكزيرت )315) القصيبة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حنصور  حمسد  السيد 

حي اوالد سيدي شنان الغربيين بلوك 

 (3(00  35 الرقم   (8 الزنقة   0(

الفقيه بن صالح املغرب

الزكروحي  اسساعيل  السيد 

دوار ايت وسعدن فرياطة  عنوانه(ا) 

تاكزيرت )315) القصيبة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  بن صالح  بالفقيه  االببدائية 

7) يوليوز 0)0) تمت رقم 8)1.

117I

أز بوا ديزاين

أز بوا ديزاين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

أز بوا ديزاين

الناظور، 000)6، الناظور املغرب

أز بوا ديزاين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي : 54 شارع 

الكويت الناظور 54 شارع الكويت 

الناظور 000)6 الناظور املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.15(39

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تقرر حل   (0(0 يونيو   (3 املؤرخ في 

أز بوا ديزاين شركة ذات املسؤولية 

 10.000 رأسسالها  حبلغ  املحدودة 

 54 اإلجبساعي  درهم وعنوان حقرها 

شارع   54 الناظور  الكويت  شارع 
الناظور   6(000 الناظور  الكويت 

خارج  لصعوبات  نتيجة  املغرب 

إرادتنا.
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و عين : 

الزكاتوني  أحسد  السيد(ة) 

الناظور   6(000 الناظور  وعنوانه(ا) 

املغرب كسصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

54 شارع  0)0) وفي  3) يونيو  بباريخ 

الناظور   6(000  - الناظور  الكويت 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ )0 يوليوز 

0)0) تمت رقم 775.

118I

SUCCESS CONSULTING

EQUITRUCKS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

SUCCESS CONSULTING

 RAGOUBA AV MED VI، 22000،

casablanca Maroc

EQUITRUCKS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

 BD وعنوان حقرها اإلجبساعي

 Mohammed VI 3eme Etage

 N°33 BD Mohammed VI

 3eme Etage N°33 25000

.KHOURIBGA Maroc

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.5571

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تم   (0(0 يناير   07 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

«00.000) درهم» أي حن «100.000 

عن  درهم»   300.000» إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   10 االببدائية بخريبكة بباريخ 

0)0) تمت رقم 38.

119I

الحبيب الهيبة

بايتس فيتينك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأسسال الشركة

الحبيب الهيبة
3، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني، 0140)، الدار 

البيضاء املغرب
بايتس فيبينك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 43) طريق 
بيوكرا ايت حلول - 86150 اكادير 

املغرب.
خفض رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.(85

 بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي
تم   (019 دجن 2   (0 في  املؤرخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  خفض 
أي  درهم»   6.600.000» قدره 
إلى  درهم»   11.100.000» حن 
 : طريق  عن  درهم»   4.500.000»

تخفيض عدد األسهم.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بباريخ  باكادير  البجارية 

0)0) تمت رقم 643.

1(0I

STE REVCOMPTA

MAGIC OF WOOD
شركة البضاحن
تفويت حصص

STE REVCOMPTA
عسارة رقم 08 الطابق االول الشقة 

04 شارع اكرا املدينة الجديدة 
حكناس، 50000، حكناس املغرب
MAGIC OF WOOD شركة 

البضاحن
وعنوان حقرها اإلجبساعي 
 MAGASIN N°3 IMM 9

 LOTISSEMENT TAHA MEKNES
50000 - حكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.50175

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 غشت   05 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

احال بن زايدة  (ة)  تفويت السيد 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   34

وداد  (ة)  السيد  لفائدة  حصة   34

حسعودي بباريخ 05 غشت 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   1( بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 319).

1(1I

QUALICIA CONSULTING

SEVEN CATERING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14،RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

SEVEN CATERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 

سلكت الطابق 5 رقم 10 3 ج 

حكناس - 50000 حكناس املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.49001

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يونيو   (3 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

تفويت السيد (ة) يوسف السباري 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   5.000

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   100.000

سعيد فلكي بباريخ 3) يونيو 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   1( بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 0)3).

1((I

SWAFDY SERVICES

SWAFDY SERVICES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SWAFDY SERVICES
رياض االلفة حجسع سكني بيتي سكن 

حجسع8 عسارة104 حمل7 الدار 

البيضاء، 40)0)، الدار البيضاء 

املغرب

SWAFDY SERVICES شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رياض 

االلفة حجسع سكني بيتي سكن 

حجسع8 عسارة104 حمل7 الدار 

البيضاء - 40)0) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

467791

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SWAFDY SERVICES

تمويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحوال.
رياض   : االجبساعي  املقر  عنوان 

سكن  بيتي  سكني  حجسع  االلفة 

الدار  حمل7  عسارة104  حجسع8 

البيضاء  الدار   (0(40  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
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 SWAFDY SERVICES الشركة 
درهم   100 بقيسة  حصة   : 1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  سعيد  وفدي  السيد 
اقاحة رياض االلفة) حج35 شقة718 
االلفة 40)0) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  سعيد  وفدي  السيد 
اقاحة رياض االلفة) حج35 شقة718 
االلفة 40)0) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 
 -  (0(0 رقم  تمت   (0(0 يوليوز 

.1010 - 000(113

1(3I

fiduciaire saniat rmel

STE DJ KASRAWI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire saniat rmel
 kissariat al fath n 43، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC
STE DJ KASRAWI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Cite وعنوان حقرها اإلجبساعي
 salam grpe smara rue 31 N

 27 - 14300 SOUK EL ARBAA
MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
(65(5

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (019 نون 2   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE DJ : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.KASRAWI

 : بإيجاز  الشركة  غرض 
.TRAITEUR

 Cite  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 salam grpe smara rue 31 N
 27 - 14300 SOUK EL ARBAA

.MAROC
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : السيد حمسد حسيسصة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد حمسد حسيسصة عنوانه(ا) 
حي السال3 حجسوعة األندلس الزنقة 
األربعاء  سوق   14300 الرقم6   (6

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد حمسد حسيسصة عنوانه(ا) 
حي السال3 حجسوعة األندلس الزنقة 
االربعاء  سوق   14300  6 الرقم   (6

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االببدائية 
رقم  تمت   (0(0 ف 2اير   (7 بباريخ 

.24/2020

1(5I

CAM ANGE

CAM ANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAM ANGE
 RUE OMAR RIFFI APT 1 ،30

 ETG 1، 20000، CASABLANCA
MAROC

CAM ANGE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 RUE ،30 وعنوان حقرها اإلجبساعي
 OMAR RIFFI APT 1 ETG 1 -

20006 CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
468715

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 CAM  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.ANGE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

NEGOCE، IMPORT-EXPORT
 L’ACHAT، LA VENTE،
 LA DISTRIBUTION، LA
 COMMERCIALISATION DE
 TOUTE TYPE DE MACHINE

.INDUSTRIELLE
 ،30  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 RUE OMAR RIFFI APT 1 ETG 1 -

.20006 CASABLANCA MAROC
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
 EL MOSTAFA MALEH السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   : 100

للحصة.
 ANGELA السيدة 
D’AMBROSIO : 100 حصة بقيسة 

100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
 EL MOSTAFA MALEH السيد 
 VIA A GRAMSCI 6 عنوانه(ا) 
 BASIANO 20851 MILANO

.ITALIE
 ANGELA السيدة 
 VIA A عنوانه(ا)   D’AMBROSIO
 GRAMSCI 6 BASIANO 20851

.MILANO ITALIE
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
 EL MOSTAFA MALEH السيد 
 VIA A GRAMSCI 6 عنوانه(ا) 
 BASIANO 20851 MILANO

ITALIE

 ANGELA السيدة 
 VIA A عنوانه(ا)   D’AMBROSIO
 GRAMSCI 6 BASIANO 20851

MILANO ITALIE
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 16734.

1(6I

CAB ASSISTANCE

ZIDOUNI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER ETAGE
 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
ZIDOUNI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

تارودانت حركب ابراج طنجة بلوك 6 
حكبب رقم 13 بيس - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106835
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ZIDOUNI TRANS
-النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي..
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تارودانت حركب ابراج طنجة بلوك 6 
حكبب رقم 13 بيس - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 400  : السيد عبدالغني الزيدوني 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

300 حصة   : السيدة حورية درار 

بقيسة 100 درهم للحصة .

: الزيدوني  ياسين  حمسد   السيد 

300 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

الزيدوني  عبدالغني  السيد 
عنوانه(ا) حي بني توزين زنقة الزهور 

جاحع املقراع 90000 طنجة املغرب.

السيدة حورية درار عنوانه(ا) حي 

بني توزين زنقة الزهور جاحع املقراع 

90000 طنجة املغرب.

الزيدوني  ياسين  حمسد  السيد 

املقراع  جاحع  توزين  بني  عنوانه(ا) 

90000 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

الزيدوني  عبدالغني  السيد 
عنوانه(ا) حي بني توزين زنقة الزهور 

جاحع املقراع 90000 طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   06 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 933)3).

1(7I

«N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC

CT2I
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 N. AMAR AUDIT &

«CONSULTING «N2AC

 GHANDI MALL، BD GHANDI،

 IMM 7، APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION، 20000،

CASABLANCA MAROC

CT(I شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 50، شارع 
رشيدي، - 0000) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468773

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

.CT(I : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املالية واستشارات األعسال.

عنوان املقر االجبساعي : 50، شارع 
البيضاء  الدار   (0000  - رشيدي، 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

حقسم  درهم،   1.000.000،00

كالبالي:

 9.999  : اوشريف  انس  السيد 

درهم   999.900 بقيسة  حصة 

للحصة.

1 حصة   : السيد عز الدين جواد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  اوشريف  انس  السيد 
 (4 شقة   ،5 طابق  زنقة ستبة،   ،49

0000) الدار البيضاء املغرب.

السيد عز الدين جواد عنوانه(ا) 
االلفة   46 رقم   08 زنقة   01 العالية 

0000) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد عز الدين جواد عنوانه(ا) 
االلفة   46 رقم   08 زنقة   01 العالية 

0000) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 563)74.

1(8I

CRB CONSEIL

OVER TRADE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 14)، 

80)0)، الدار البيضاء املغرب
OVER TRADE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 39 شارع 
 D - اللة اليقوت، الطابق 5، شقة

0000) الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.401081

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (0(0 يونيو   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
فوالن  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.000
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
يونيو   (4 ابرهيم خليل عزحي بباريخ 

.(0(0
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 16503.
1(9I

MOHAMED SAFRIOUI

MILADIA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 السنة املالية

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC
MILADIA INVEST «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجبساعي : 5 زنقة 
خليل حطران اقاحة سلطان ب 

رقم ) عين برجة - - الدار البيضاء 
املغرب.

«تغيي2 السنة املالية»
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.3(7581

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
املؤرخ في 9) يونيو 0)0) تقرر تغيي2 
السنة املالية : إلى حن فاتح يوليوز الى 

30 يونيو حن كل سنة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 741075.
130I

CRB CONSEIL

OVER TRADE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 14)، 

80)0)، الدار البيضاء املغرب
OVER TRADE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجبساعي 39 شارع 
 D - اللة اليقوت، الطابق 5، شقة

0000) الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.401081

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (0(0 يونيو   (4 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 
نقل البضائع.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 06 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 16503.
131I

FINCOSA MARRAKECH

 MAISON D›ESSAOUIRA
LOCATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجبساعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH
شارع عبد الكريم الخطابي اقاحة 
رقية عسارة 180 بلوك B الطابق 
االول الشقة 7، 40000، حراكش 

املغرب
 MAISON D›ESSAOUIRA
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LOCATION شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
حوالي ادريس تجزئة ال 2ج املنزه - 

44000 الصويرة املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.1547

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 05 غشت 0)0) تم تمويل 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
ال 2ج  تجزئة  ادريس  حوالي  «شارع 
إلى  الصويرة املغرب»   44000  - املنزه 
«حكبب بدوار ملساسة عسالة اوناغا 
الصويرة   44000  - الصويرة  اقليم 

املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالصويرة بباريخ 11 غشت 

0)0) تمت رقم 167.
13(I

CRB CONSEIL

OVER TRADE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي2 جديد للشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 14)، 

80)0)، الدار البيضاء املغرب
OVER TRADE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 39 شارع 
 D - اللة اليقوت، الطابق 5، شقة

0000) الدار البيضاء املغرب.
تعيين حسي2 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.401081

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم تعيين   (0(0 يونيو   (4 املؤرخ في 
حسي2 جديد للشركة السيد(ة) زيدات 
إلقالة  تبعا  وحيد  كسسي2  هللا  عبد 

حسي2.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 16503.
133I

MA GLOBAL CONSULTING

BONAY

إعالن حبعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ،111

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

BONAY «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي : 6 زاوية 

شارع انفا وزنقة عين حرودة - إقاحة 

حنار - 0.050) الدار البيضاء املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.41(155

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

0)0) تم اتخاذ  4) يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي :

حن   300 حصة حن أصل   300 هبة 

طرف السيدة ليلى السقاط حقسسة 

السيد  لفائدة  حصة   100  : كالبالي 

حصة   100 فبح،  بنسليح  ياسين 

فبح  بنسليح  كريم  السيد  لفائدة 

سلمى  السيدة  لفائدة  حصة  و100 

بنسليح فبح.

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 

 بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي :

حساهسات الشركاء

 بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي :

رأسسال الشركة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 171)74.

134I

FINCOSA MARRAKECH

MAISON D›ESSAOUIRA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

FINCOSA MARRAKECH

شارع عبد الكريم الخطابي اقاحة 

رقية عسارة 180 بلوك B الطابق 

االول الشقة 7، 40000، حراكش 

املغرب

MAISON D›ESSAOUIRA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

ملساسة عسالة اوناغا اقليم الصويرة 

- 44000 الصويرة املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.847

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 11 غشت 0)0) تم تمويل 

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

اقليم  اوناغا  عسالة  ملساسة  «دوار 

44000 الصويرة املغرب»  الصويرة - 

عسالة  ملساسة  بدوار   ( «غرفة  إلى 

 44000  - الصويرة  اقليم  اوناغا 

الصويرة املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالصويرة بباريخ 11 غشت 

0)0) تمت رقم 166.

135I

METROPOLE BUSINESS CENTER

GM CONCEPT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS

CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3، 
رقم8 الدار البيضاء، 0360)، الدار 

البيضاء املغرب

GM CONCEPT شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 59 شارع 

زرقطوني الطابق 3 رقم 8 - 0360) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

469007

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 GM  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CONCEPT

الديكور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعسارية  الداخلي،الهندسة 

الداخلية، االستشارات والبواصل في 

الديكور. .

59 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

 (0360  -  8 3 رقم  زرقطوني الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : كويورك  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد حمسد كويورك عنوانه(ا) 

الدار   - ح ح   6 رقم   6 حسيمي زنقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد حمسد كويورك عنوانه(ا) 

الدار   - ح ح   6 رقم   6 حسيمي زنقة 

البيضاء املغرب
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 871)74.

136I

تادلة لإلستشارة

FINEMAR

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

تادلة لإلستشارة

حي حيسونة بلوك 1رقم 77الطابق 

)بني حالل، 3000)، بني حالل 

املغرب

FINEMAR شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حوطن 

عند صولحة للخدحات إقاحة السال3 

شارع عبد الكريم الخطابي رقم 7 

الطابق الثاني بني حالل املغرب - 

3000) بني حالل املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

10(93

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   09

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. FINEMAR

حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات  بيع  املخبلفة،  األشغال  في 

املعلوحاتية.

حوطن   : االجبساعي  املقر  عنوان 
عند صولحة للخدحات إقاحة السال3 
 7 رقم  الخطابي  الكريم  عبد  شارع 
 - املغرب  حالل  بني  الثاني  الطابق 

3000) بني حالل املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
: العاطي  عبد  الشعيبي   السيد 
100 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
العاطي  عبد  الشعيبي  السيد 
 78 رقم  األدارسة  حي  عنوانه(ا) 

3000) بني حالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
العاطي  عبد  الشعيبي  السيد 
 78 رقم  األدارسة  حي  عنوانه(ا) 

3000) بني حالل املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببني حالل بباريخ 10 غشت 

0)0) تمت رقم 458.
137I

L.I TRAVAUX

L.I TRAVAUX

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

L.I TRAVAUX

05 شارع عبد هللا بن ياسين اقاحة 

بلدون طابق 7 املكبب رقم 8، 

0300)، الدا البيضاء املغرب

L.I TRAVAUX شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 05 

شارع عبد هللا بن ياسين اقاحة 

بلدون طابق 7املكبب 08 - 0300) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

468503

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (5

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 L.I  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. TRAVAUX

-األعسال   : غرض الشركة بإيجاز 

املبنوعة أو املسبمضرات.

-تاجر .

05 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

عبد هللا بن ياسين اقاحة بلدون طابق 

الدارالبيضاء   (0300  -  08 7املكبب 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد لحسن ايشو اعسر : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

اعسر  ايشو  لحسن  السيد 

عنوانه(ا) جزيرو بوسكورة عسارة 04 

 (0000 بوسكورة   11 رقم   ( طابق 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

اعسر  ايشو  لحسن  السيد 

عنوانه(ا) جزيرو بوسكورة عسارة 04 

 (0000 بوسكورة   11 رقم   ( طابق 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 16560.

139I

BIO SOUSS MASSA

بيو سوس حاسة

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

بيو سوس حاسة

39 شارع اللة ياقوت الطابق 

الخاحس، 0900)، الدار البيضاء 

املغرب

بيو سوس حاسة شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 39 شارع 

اللة يقوت طابق 5 شقة د - 00)0) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.358003

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (0(0 يوليوز   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

حزي  اجو  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.000

1.000 حصة لفائدة السيد (ة) رشيد 

اشعطاو بباريخ 9) يوليوز 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 738803.

140I

GLOFID

ART BEST TRADE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

GLOFID

196 شارع السفي2 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4، 0300)، الدار 

البيضاء املغرب

ART BEST TRADE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 11 

يناير الطابق األول لرقم 169 الدار 

البيضاء - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.393033

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يوليوز   (0 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

عبدإلله جغار  (ة)  تفويت السيد 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   100

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   10.000
يوليوز   (0 بباريخ  أحكرود  رشيد 

.(0(0

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم )35)74.

141I

KAMA SERVICE

STE SOKA SOLAIRE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE

شقة رقم ) إقاحة أحي2ة سيدي بنور، 

4350)، سيدي بنور املغرب

STE SOKA SOLAIRE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

العربي بن عبد هللا بوحسا3 سيدي 

بنور - 4350) سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(793

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   10

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SOKA SOLAIRE

تركيب   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الطاقة الشسسية

- بيع ألواح الطاقة الشسسية

- اإلسبي2اد والبصدير.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

العربي بن عبد هللا بوحسا3 سيدي 

بنور - 4350) سيدي بنور املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : عزيزي  سكينة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيدة سكينة عزيزي عنوانه(ا) 

 (4040 الجديدة   615 زنقة   (5 رقم 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيدة سكينة عزيزي عنوانه(ا) 

 (4040 الجديدة   615 زنقة   (5 رقم 

الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بنور  بسيدي  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 3743.

14(I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة تافياللت حلحقة 

ورزازات

STE PAIN CHIC SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة 
تافياللت حلحقة ورزازات

شارع حوالي رشيد عسارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
STE PAIN CHIC SARL AU شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 510 
حي املسي2ة - 45000 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
10947

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   11
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PAIN CHIC SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : * حخ زة 

واملعجنات  الحلويات  بيع   *
بالبفصيل

* حسون.
عنوان املقر االجبساعي : رقم 510 
حي املسي2ة - 45000 ورزازات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيدة ايت لفقيه بشرى : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
بشرى  لفقيه  ايت  السيدة 

املسي2ة  حي   34( رقم  عنوانه(ا) 
45000 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وحواطن حسي2ي الشركة : 

بشرى  لفقيه  ايت  السيدة 
املسي2ة  حي   34( رقم  عنوانه(ا) 

45000 ورزازات املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بورزازات بباريخ )1 غشت 

0)0) تمت رقم -.

143I

METROPOLE BUSINESS CENTER

GASOIL STAR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3، 
رقم8 الدار البيضاء، 0360)، الدار 

البيضاء املغرب
GASOIL STAR شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 59 شارع 
زرقطوني الطابق 3 رقم 8 - -- الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

469009
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   13
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GASOIL STAR
غرض الشركة بإيجاز : بيع الوقود 
املنبجات  وجسيع  التشحيم  وزيوت 

البت2ولية األخرى بالبجزئة.
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59 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
-- الدار   -  8 3 رقم  زرقطوني الطابق 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : بنها  ايت  يونس  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
بنها عنوانه(ا)  السيد يونس ايت 
تجزئة املنارلحلو اقاحة رياض 1 شقة 
07 الطابق 1 رياض السال3 - حراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
بنها عنوانه(ا)  السيد يونس ايت 
تجزئة املنارلحلو اقاحة رياض 1 شقة 
07 الطابق 1 رياض السال3 - حراكش 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم )87)74.
144I

CRB CONSEIL

OVER TRADE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تسسية الشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 14)، 

80)0)، الدار البيضاء املغرب
OVER TRADE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجبساعي 39 شارع 
 D - اللة اليقوت، الطابق 5، شقة

0000) الدار البيضاء املغرب.
تغيي2 تسسية الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
401081

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى   
تم   (0(0 يونيو   (4 في  املؤرخ 
 OVER» حن  الشركة  تسسية  تغيي2 

. «METAL DIS» إلى «TRADE

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 16503.
145I

zarkal & associés

J V S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zarkal & associés
131 شارع عبد املوحن الطابق 6 رقم 
))، 0100)، الدار البيضاء املغرب

J V S شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 14 زنقة 
الفراشات الوازيس - 00000 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468873
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

.J V S : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الثاببة  الهواتف  اكسيسوارات 

والنقالة.
زنقة   14  : عنوان املقر االجبساعي 
الدار   00000  - الوازيس  الفراشات 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

1.000.000 درهم، حقسم كالبالي : 
 9.000  : كروب  ايكاد  الشركة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
الحسيني  الصقلي  ناصر  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000  :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  كروب  ايكاد  الشركة 
331 تجزئة لينا الطابق الثاني سيدي 
البيضاء  الدار   00000 حعروف 

املغرب.
الحسيني  الصقلي  ناصر  السيد 
 ( 63 زنقة الفرات الطابق  عنوانه(ا) 

0000 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد حمسد القدحي2ي عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   0000 انفا  راحب   3

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 658)74.
146I

دادي واصل

 TOUJOURS
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

دادي واصل
شارع السلطان حوالي يوسف 
رقم 10 - ص ب 8)3، 000)3، 

الحسيسة املغرب
 TOUJOURS CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي املجسع 

السكني الخزاحى عسارة رقم 39 شقة 
5 - 000)3 الحسيسة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
3091

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TOUJOURS CONSTRUCTION
غرض الشركة بإيجاز : 1) أشغال 

البناء.

املواد  وتصدير  اسبي2اد   ((

وحعدات البناء.

املجسع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

السكني الخزاحى عسارة رقم 39 شقة 

5 - 000)3 الحسيسة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

السيد بنتهاحي عساد : 900 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 100  : ياسسين  بنتهاحي  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  عساد  بنتهاحي  السيد 

حي الفبح ح ي 3   8 شقة   99 عسارة 

0)101 الرباط املغرب.

السيدة بنتهاحي ياسسين عنوانه(ا) 

الرقم 05 العسارة )0 بلوك 01 اقاحة 

الريف 03 010)1 تسارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  عساد  بنتهاحي  السيد 

حي الفبح ح ي 3   8 شقة   99 عسارة 

0)101 الرباط املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بالحسيسة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 465.

147I

ANAMAR FIDUCIAIRE

سوكيت2اديف
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER،

45800، TINGHIR maroc

سوكيت2اديف شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي احان 

نقيدار واكليم - 45800 تنغي2 املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

711

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

سوكيت2اديف.

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة والكراء االليات.

احان   : االجبساعي  املقر  عنوان 

نقيدار واكليم - 45800 تنغي2 املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 400.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 4.000  : وكنيني  لحسن  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  وكنيني  لحسن  السيد 

تنغي2   45800 واكليم  اقيدار  احان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  وكنيني  لحسن  السيد 

تنغي2   45800 واكليم  اقيدار  احان 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بتنغي2  االببدائية 

0)0) تمت رقم 394.

148I

ripartners sarl

DATA FC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

ripartners sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

DATA FC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حوطن 

في رقم 9) شارع زرياب حي حوالي 

الحسن اسفي - 46000 اسفي 

املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري -.

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 10 يوليوز 0)0) تم تمويل 

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

شارع زرياب حي   (9 «حوطن في رقم 

حوالي الحسن اسفي - 46000 اسفي 

 13 رقم  الحرية  «شارع  إلى  املغرب» 

الجديدة  املدينة  كوحريزيد  عسارة 

اسفي - 46000 اسفي املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  بآسفي  االببدائية 

رقم  تمت   (0(0 يوليوز   (8

.(48111(0018350

149I

NEW LINE GARDEN

نيو الين فايشون ش.م.م.
إعالن حبعدد القرارات

NEW LINE FASHION

كم 5 طريق تطوان، 90070، طنجة 

املغرب

نيو الين فايشون ش.3.3. «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي : كم 5 

طريق تطوان كم 5 طريق تطوان 

90070 طنجة املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.(8583

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

املؤرخ في 18 يوليوز 0)0)

تم اتخاذ القرارات البالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: رفع رأسسال شركة نيو الين فايشون 

العا3  الجسع  بسقب�سى  ش.3.3. 

االسبثنائي املؤرخ في 18 يونيو 0)0) 

بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع   + تم 

حن  أي  درهم»   (.500.000» قدره 

«500.000.) درهم» إلى «5.000.000 

إدحاج احبياطي   : عن طريق  درهم» 

تغيي2  املال  رأس  في  إصدار  أرباح  أو 

القانون األسا�سي للشركة : الفصل 7 

رأسسال الشركة راس املال االجبساعي 

5.000.000درهم  هو  للشركة 

بقيسة  حصة   5000 كاآلتي  حقسم 

 : العزوزي  حكي  السيد  1.000درهم 

 : 1500حصة السيد عادل العزوزي 

3500حصة

 قرار رقم ) : الذي ينص على حايلي :

+ تميين القانون األسا�سي للشركة. 

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 

 بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي :

 : للشركة  األسا�سي  القانون  تغيي2 

الفصل 7 رأسسال الشركة 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 196)3).

150I

إئبسانيات الدريوش

Societe FAROLA PESCADOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئبسانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب )68، 000)9، العرائش املغرب
 Societe FAROLA PESCADOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي النهضة 
) رقم 51) - 000)9 العرائش 

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4483

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 حاي   11 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
الدهبي  رشيد  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   550
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
حاي   11 بباريخ  املصباحي  حصطفى 

.(0(0

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالعرائش بباريخ 4) يونيو 

0)0) تمت رقم 303.

151I

BASMA FUD

THE HIGT TRAV

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BASMA FUD

 RDC DERB LAAYOUNE EL 34

 ALIA MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

THE HIGT TRAV شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي ٣٤ سفلي 

درب العيون العالية املحسدية - 

0800) املحسدية املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(5567

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   1(

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 THE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HIGT TRAV

حطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

عنوان املقر االجبساعي : ٣٤ سفلي 

 - املحسدية  العالية  العيون  درب 

0800) املحسدية املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : السيد ادريس الحجاجي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد ادريس الحجاجي عنوانه(ا) 

الحسين  شارع  الحسد  تجزئة   65

البيضاء  حوحن  سيدي  السو�سي 

0603) البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد ادريس الحجاجي عنوانه(ا) 

الحسين  شارع  الحسد  تجزئة   65

البيضاء  حوحن  سيدي  السو�سي 

0603) البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  باملحسدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 730.

15(I

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

NEW NOUCEIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ،33

 FLEURI AL MAARIF، 20330،

CASABLANCA MAROC

NEW NOUCEIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي 11 

زنقة حو�سى ابن نوصي2 - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.41753

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يوليوز   06 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 

للطعا3  جاهزة  وجبات  حسون 

(تؤخذ أو تأكل في املوقع).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 1)5)74.

153I

MIMOFID SARL AU

ACTU ALU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MIMOFID SARL AU
)4 حي حسرور 1 تسارة، 0)0)1، 

تسارة املغرب
ACTU ALU شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

رياض السالحة رقم )1 اس 0800) 
املحسدية - 0)88) املحسدية املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.9617
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (0(0 يونيو   30 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
ياسين الحنفي  (ة)  تفويت السيد 
39.600 حصة اجبساعية حن  هواتن 
حصة لفائدة السيد   39.600 أصل 
 30 حوالي ادريس العلوي بباريخ  (ة) 

يونيو 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 06 بباريخ  باملحسدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 961.
154I

COMPTAMEK

GOOD VERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTAMEK
 ALMANSOUR، 50500،

MEKNES MAROC
GOOD VERT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

الدالية رقم 1340 ايت يعز3 اكوراي 
- 51050 الحاجب املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.47949
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 يونيو   03 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

دردوش  عزوز  (ة)  السيد  تفويت 

333 حصة اجبساعية حن أصل 333 

نورالدين  (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

الزريبي بباريخ 03 يونيو 0)0).

(ة) حجاج شعبان  تفويت السيد 

167 حصة اجبساعية  حمسود خليل 

حصة لفائدة السيد   334 حن أصل 

(ة) عزيز زهيد بباريخ 03 يونيو 0)0).

(ة) حجاج شعبان  تفويت السيد 

167 حصة اجبساعية  حمسود خليل 

حصة لفائدة السيد   334 حن أصل 

(ة) نورالدين الزريبي بباريخ 03 يونيو 

.(0(0

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   16 البجارية بسكناس بباريخ 

0)0) تمت رقم 008).

156I

ELAN CONSULTING

 ASSISTANCE JURIDIQUE

QANOUN
إعالن حبعدد القرارات

ELAN CONSULTING

صندوق ال 2يد 5176 املعاريف 

 ANGLE RUES ET BUSSANG

 ET BEN JILALI TAJ EDDINE،

MAARIF، 20370، الدارالبيضاء 

املغرب

 ASSISTANCE JURIDIQUE

QANOUN «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

 Rue : وعنوان حقرها االجبساعي

 Sebou، n° 31، au 2ième

 étage N° 4 Gauthier - 20380

.CASABLANCA MAROC

«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.415367

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

املؤرخ في 5) نون 2 019)

تم اتخاذ القرارات البالية : 
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على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 

حايلي : املوافقة على إسبقالة املسي2ة 

الثانية للشركة السيدة إلها3 سرحان

 قرار رقم ) : الذي ينص على حايلي :

(رقم  فؤاد  حسو  ال�سي  السيد  تعين 

 (S345309 بطاقة البعريف الوطنية

كسسي2 ثاني للشركة إلى جانب املسي2ة 

االولى للشركة السيدة هند سرحان 

ملدة غي2 حمدودة.

 قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي :

إلى  للشركة  االجبساعي  املقر  تمويل 

الطابق الثاني،   ،31 رقم  زنقة سبو، 

شقة 4، ڭوتيي الدارالبيضاء 

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 

بند رقم 4 : الذي ينص على حايلي : 

املقر االجبساعي للشركة الكائن بزنقة 

الطابق الثاني، شقة   ،31 سبو، رقم 

4، ڭوتيي الدارالبيضاء 

على  ينص  الذي   :  19 رقم  بند 

تعديل العقد املبعلق ببعين   : حايلي 

حسي2ي الشركة 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 08 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 738747.

157I

ائبسانية بوعرفة

STE AICHA BD SARL D›AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائبسانية بوعرفة

رقم 49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 

بوعرفة، 00)61، بوعرفة املغرب

 STE AICHA BD SARL D›AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

 BD وعنوان حقرها اإلجبساعي

 FIGUIG RUE 9 N28 BNI TAJJITE -

61102 BNI TAJJITE MAROC

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

801

 14 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AICHA BD SARL D’AU

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

-أشغال الري- وأشغال أخرى  البناء 

الشسسية- الطاقة  لوحة  تركيب 

أوزراعة  وتصدير-صيانة  اسبي2اد 

الحدائق .

 BD  : االجبساعي  املقر  عنوان 

FIGUIG RUE 9 N(8 BNI TAJJITE 

.BNI TAJJITE MAROC 6110( -

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : براهيم  بوداد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  براهيم  بوداد  السيد 
حركز بني   5( رقم   7 شارع الشواطر 

تدجيت )6110 بني تدجيت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  براهيم  بوداد  السيد 
حركز بني   5( رقم   7 شارع الشواطر 

تدجيت )6110 بني تدجيت املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   04 بباريخ  بفجيج  االببدائية 

0)0) تمت رقم 194.

158I

KAMA SERVICE

STE AGICASH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE

شقة رقم ) إقاحة أحي2ة سيدي بنور، 

4350)، سيدي بنور املغرب

STE AGICASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شقة رقم 

) إقاحة أحي2ة سيدي بنور - 4350) 

سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(791

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   06

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AGICASH

وسيط   -  : غرض الشركة بإيجاز 

تمويل االحوال

- الخدحات املالية

املالية  العسليات  تسيي2   -

اإللكت2ونية.

عنوان املقر االجبساعي : شقة رقم 

 (4350  - إقاحة أحي2ة سيدي بنور   (

سيدي بنور املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

000.000.) درهم، حقسم كالبالي : 

 10.000  : السيد حمسد عسراوي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 10.000  : اوريك  حريم  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد حمسد عسراوي عنوانه(ا) 

1)1 حي السال3 سيدي بنور 4350) 

سيدي بنور املغرب.

عنوانه(ا)  اوريك  حريم  السيدة 

حو�سى  سيدي  حي  دهايني  تجزئة   8

الجديدة 4040) الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد حمسد عسراوي عنوانه(ا) 

1)1 حي السال3 سيدي بنور 4350) 

سيدي بنور املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بباريخ  بنور  بسيدي  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم )374.

159I

حركز الجبايات واملحاسبة

NOURIS TRAVAUX

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حركز الجبايات واملحاسبة

رقم 31 الطابق الرابع عسارة احنار، 

86350، انزكان املغرب

NOURIS TRAVAUX شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حمل 

تجاري رقم )9) بلوك و(E ) تجزئة 

ادحين ايت حلول انزكان ايت حلول 

86150 ايت حلول املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

19441
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في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (019 نون 2   03

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. NOURIS TRAVAUX

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2 - اعسال البناء 

- بيع وشراء حواد البناء..

حمل   : االجبساعي  املقر  عنوان 

تجزئة   (  E)بلوك و  (9( تجاري رقم 

حلول  ايت  انزكان  حلول  ايت  ادحين 

86150 ايت حلول املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : السيد ابوالريش حمسـد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد ابوالريش حمسـد عنوانه(ا) 

تنغيــــر   5(1(( تلولت تغزوت تنغيــــر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد ابوالريش حمسـد عنوانه(ا) 

تنغيــــر   5(11( تلولت تغزوت تنغيــــر 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 2   (7 بباريخ  بانزكان  االببدائية 

019) تمت رقم 4470.

160I

BOUGHALEM EVENT

BOUGHALEM EVENT

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BOUGHALEM EVENT

05 شارع عبد هللا بن ياسين اقاحة 

بلدون طابق 7 املكبب رقم 8، 

0300)، الدا البيضاء املغرب

BOUGHALEM EVENT شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 05 

شارع عبد هللا بن ياسين اقاحة 

بلدون طابق 7املكبب 08 - 0300) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

468505

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (5

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. BOUGHALEM EVENT

غرض الشركة بإيجاز : -املسون

املنظسات  ووكالة  -الوثائق 

البجارية أو الفنية 

-حطعم.

05 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

عبد هللا بن ياسين اقاحة بلدون طابق 

الدارالبيضاء   (0300  -  08 7املكبب 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : بوغالم  يوسف  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد يوسف بوغالم عنوانه(ا) 

سيدي   35 رقم   06 زنقة  كثافة 

البيضاء  الدار   (0000 ال 2نو�سي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد يوسف بوغالم عنوانه(ا) 

سيدي   35 رقم   06 زنقة  كثافة 

البيضاء  الدار   (0000 ال 2نو�سي 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 16561.

161I

CABINET COMPTABLE AZIZA BENRAHO

 LABO ESPACE DENTAIRE

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

 CABINET COMPTABLE AZIZA

BENRAHO

 N°27 RDC LOT SAHARA 1

 -MEKNES، 50060، MEKNES

MAROC

 LABO ESPACE DENTAIRE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 5 

زنقة يوغوزالفية طريق حولي ادريس 

املدينة الجديدة - 50000 حكناس 

املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.(4643

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 04 يونيو 0)0) تم تمويل 

املقر االجبساعي الحالي للشركة حن 
«رقم 5 زنقة يوغوزالفية طريق حولي 

ادريس املدينة الجديدة - 50000 

حكناس املغرب» إلى «فيال رقم ))، 
زنقة LE MAIG DU BREUIL الطابق 

السفلي املدينة الجديدة - 50000 

حكناس املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 337).

16(I

COMPTAMEK

MGHOLLI TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR، 50500،

MEKNES MAROC

MGHOLLI TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 334 

تجزئة املنصور - 50015 حكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

50331

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MGHOLLI TOURS

*نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العاحلين لآلخرين.

 334  : االجبساعي  املقر  عنوان 

حكناس   50015  - املنصور  تجزئة 

املغرب.
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أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 800  : امليداوي  فوزية  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد املهدي املغلي : 00) حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيدة فوزية امليداوي عنوانه(ا) 

334 تجزئة املنصور 50015 حكناس 

املغرب.

عنوانه(ا)  املغلي  املهدي  السيد 

334 تجزئة املنصور 50015 حكناس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  املغلي  املهدي  السيد 

334 تجزئة املنصور 50015 حكناس 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   07 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم )7)).

163I

CANOCAF SARL

ETAP IMMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 03 

 NADOR ،6(000 ،الناظور

MAROC

ETAP IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 

السفلي اقاحة حالك 1 سلوان - 

000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(0357

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 ETAP  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.IMMO

حنعش   -  : غرض الشركة بإيجاز 

عقاري.

الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - سلوان   1 حالك  اقاحة  السفلي 

000)6 الناظور املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

: الرحيم  عبد  الصغي2ي   السيد 

500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

 500  : أحسد  الصغي2ي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

الرحيم  عبد  الصغي2ي  السيد 

الرئي�سي  الشارع   ((8 عنوانه(ا) 

13003 حارسيليا فرنسا.

السيد الصغي2ي أحسد عنوانه(ا) 

حارسيليا 13009 حارسيليا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

الرحيم  عبد  الصغي2ي  السيد 

الرئي�سي  الشارع   ((8 عنوانه(ا) 

13003 حارسيليا فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ 11 غشت 

0)0) تمت رقم 651).

164I

LMISSOURI OULED ABBAD

 LMISSOURI OULED ABBAD
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LMISSOURI OULED ABBAD
 RUE AMR IBN ASS، 3ème ،(9
 étage n° 26، 90000، Tanger

MAROC
 LMISSOURI OULED ABBAD
TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 29Rue وعنوان حقرها اإلجبساعي
 Amr Ibn Ass Etage 3 n° 26 -

90000 Tanger Maroc
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106197
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 LMISSOURI OULED ABBAD

.TRAVAUX DIVERS
 Travaux : غرض الشركة بإيجاز 

.divers de construction
 29Rue  : عنوان املقر االجبساعي 
 Amr Ibn Ass Etage 3 n° 26 -

.90000 Tanger Maroc
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
50 حصة   : السيد ادريس الفقي2 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 50  : السيد عبد الرحسان الفقي2 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  الفقي2  ادريس  السيد 
 10 رقم   53 زنقة  اللطيف  حي عبد 

بنديبان 90000 طنجة املغرب.
الفقي2  الرحسان  عبد  السيد 
عنوانه(ا) بني حكادة القديسة زنقة )7 

رقم )1 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  الفقي2  ادريس  السيد 
 10 رقم   53 زنقة  اللطيف  حي عبد 

بنديبان 90000 طنجة املغرب
الفقي2  الرحسان  عبد  السيد 
عنوانه(ا) بني حكادة القديسة زنقة )7 

رقم )1 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   15 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 55)3.
165I

Medall Project

AQSIM CARS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي2 جديد للشركة

Medall Project
 AGADIR AGADIR، 80000،
 AGADIR - IDA OU TANANE

املغرب
AQSIM CARS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N وعنوان حقرها اإلجبساعي
 8 RESID NASR TALBORJT

 AGADIR (M AGADIR 80000
 AGADIR - IDA OU TANANE

املغرب.
تعيين حسي2 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.33141

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم تعيين   (0(0 يونيو   (5 املؤرخ في 
ايت  السيد(ة)  للشركة  حسي2 جديد 
دريس كريم كسسي2 آخر تبعا لقبول 

اسبقالة املسي2.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (9 بباريخ  باكادير  البجارية 

0)0) تمت رقم 78)93.
166I



عدد 7)56 - 13 حمر3 )144 )) ستبس 2 0)0))الجريدة الرسمية   1263(

ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

KAMAL INDUSTRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ACCOUNTING GESTION ET
CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ،33
 FLEURI AL MAARIF، 20330،

CASABLANCA MAROC
KAMAL INDUSTRIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي )4 زنقة 
البنفسج - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.7(809

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (018 شتن 2   14 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
فاطسة الزهرة  (ة)  تفويت السيد 
حصة اجبساعية حن   950 أبوالفبح 
(ة)  حصة لفائدة السيد   950 أصل 
 14 بباريخ  الشافعي  حصطفى كسال 

شتن 2 018).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 9)8)74.
167I

LA FIDESSA

RIAD TAKARKOUSTE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA FIDESSA
 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، حراكش 
املغرب

RIAD TAKARKOUSTE شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي أبواب 
حراكش حنطقة 14 عسارة 44 

الطابق السفلي رقم ) حراكش - 
40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
105613

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (3
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 RIAD  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.TAKARKOUSTE
حالق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 COIFFEUR POUR  - للرجال 

.HOMMES
أبواب   : االجبساعي  املقر  عنوان 
حراكش حنطقة 14 عسارة 44 الطابق 
 40000  - حراكش   ( رقم  السفلي 

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
: ادريس  حوالي  بنلقليب   السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
ادريس  حوالي  بنلقليب  السيد 
 (0 أبواب حراكش حنطقة  عنوانه(ا) 
عسارة 143 الشقة 6 حراكش 40000 

حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
ادريس  حوالي  بنلقليب  السيد 
 (0 أبواب حراكش حنطقة  عنوانه(ا) 
عسارة 143 الشقة 6 حراكش 40000 

حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114817.

168I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

اكتيف الند
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34، RUE D›AZILAL، 20110،

CASABLANCA MAROC
اكبيف الند شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 17، 

ساحة شارل نيكول، اقاحة باسبور 
بويلد، الطابق 7، الدار البيضاء 

الدار البيضاء 0000) الدار البيضاء 
املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.414181
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
0)0) تم تمويل  09 يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
اقاحة  نيكول،  شارل  ساحة   ،17»
الدار   ،7 الطابق  بويلد،  باسبور 
 (0000 البيضاء  الدار  البيضاء 
«تجزئة  إلى  املغرب»  البيضاء  الدار 
 (0000 بيل اير بوسكورة بوسكورة 

بوسكورة املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 679)74.
169I

GLOFID

ETABLISSEMENT IMANI
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي2 جديد للشركة

GLOFID
196 شارع السفي2 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4، 0300)، الدار 
البيضاء املغرب

ETABLISSEMENT IMANI شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية زنقة 

بي2ون وحونبسارتر ر)4 و4 بيس 
بالفيدر - 0000) الدار البيضاء 

املغرب .
تعيين حسي2 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.199891

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
0)0) تم تعيين  01 يوليوز  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي2 
تبعا  وحيد  كسسي2  زهرة  السايف 

لوفاة املسي2.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 351)74.

170I

AMDE

GLOBAL NEAR SHORE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN، 20000،
CASABLANCA MAROC

GLOBAL NEAR SHORE شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة سسية 
اقاحة شهرزاد 3 الطابق 5 النخيل 
البيضاء زنقة سسية اقاحة شهرزاد 

3 الطابق 5 النخيل البيضاء 0340) 
CASABLANCA املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(88(67
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
املؤرخ في 7) يوليوز 0)0) تقرر حل 
ذات  حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
 GLOBAL NEAR الوحيد  الشريك 
 10.000 رأسسالها  حبلغ   SHORE
درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
 5 الطابق   3 شهرزاد  اقاحة  سسية 
اقاحة  سسية  زنقة  البيضاء  النخيل 
شهرزاد 3 الطابق 5 النخيل البيضاء 
املغرب   CASABLANCA  (0340

نتيجة ل : حشاكل حالية.
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زنقة  ب  البصفية  حقر  وحدد 
 5 الطابق   3 شهرزاد  اقاحة  سسية 
 (0340 املغرب  البيضاء  النخيل 

CASABLANCA املغرب. 
و عين : 

 KENNETH JOZEF السيد(ة) 
وعنوانه(ا)   VAN VELTHOVEN
دوار والد حسعود السوالم الطرلفية 
 CASABLANCA  (0340 برشيد 

املغرب كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 800)74.

171I

COMPTE A JOUR

MALI NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173 OLD MILMOUN
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
MALI NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي اوالد 

بوطيب سكبور ب - 000)6 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
(0353

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 MALI  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.NEGOCE

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واسبي2اد النسيج -البجارة.

: حي اوالد  عنوان املقر االجبساعي 
بوطيب سكبور ب - 000)6 الناظور 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
حصة   500  : حالي  السيد حو�سى 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .
حصة   500  : حالي  السيد حمسد 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
حي  السيد حو�سى حالي عنوانه(ا) 
 6(000 س  سكبور  بوطيب  اوالد 

الناظور املغرب.
حي  السيد حمسد حالي عنوانه(ا) 
عاريض س 1 زنقة 59 زنقة 1 000)6 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
حي  السيد حو�سى حالي عنوانه(ا) 
 6(000 س  سكبور  بوطيب  اوالد 

الناظور املغرب
حي  السيد حمسد حالي عنوانه(ا) 
عاريض س 1 زنقة 59 زنقة 1 000)6 

الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 11 غشت 

0)0) تمت رقم 681).

17(I

AMDE

INFINITY EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN، 20000،
CASABLANCA MAROC

INFINITY EXCHANGE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
سسية،اقاحة شهرزاد 3، الطابق 
5،رقم ))،النخيل،الدارالبيضاء 
املغرب - 0340) الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.444511

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
0)0) تقرر حل  )1 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
حبلغ   INFINITY EXCHANGE
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
حقرها اإلجبساعي زنقة سسية،اقاحة 
5،رقم  الطابق   ،3 شهرزاد 
 - املغرب  ))،النخيل،الدارالبيضاء 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   (0340

ل : حشاكل حالية.
زنقة  ب  البصفية  حقر  وحدد 
الطابق   ،3 شهرزاد  سسية،اقاحة 
 (0340  - ))،النخيل،  5،رقم 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين : 

صعصاع  شيساء  السيد(ة) 
ياسسينة  تجزئة   147 وعنوانه(ا) 
املغرب  املحسدية   (0000 املحسدية 

كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 801)74.
175I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أ أوإكس إي كوم حاروك أوديت 
إي إكس 2تيز

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية شارع حمسد الخاحس وشارع 
ابن كثي2 إقاحة دوس حارس رقم 44، 

90000، طنجة املغرب

أ أوإكس إي كو3 حاروك أوديت 
إي إكس 2تيز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية شارع 

حمسد الخاحس وشارع ابن كثي2 
إقاحة دوس حارس الطابق 7 رقم 68 

- 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.49067

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (011 شتن 2   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
تفويت شركة أو إكس إيكو3 إس أ 
100 حصة اجبساعية حن أصل  إس 
بيي2  (ة)  السيد  لفائدة  حصة   100

حورو بباريخ 7) شتن 2 011).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
دجن 2   (7 بباريخ  بطنجة  البجارية 

011) تمت رقم 101888.
176I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

اكتيف الند
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34، RUE D›AZILAL، 20110،

CASABLANCA MAROC
اكبيف الند شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها االجبساعي 17، ساحة 
شارل نيكول، إقاحة باسبور بويلد، 
طابق 7، رقم -2 الدار البيضاء الدار 

البيضاء 0000) الدار البيضاء 
املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.414181
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم تغيي2   (0(0 يوليوز   14 املؤرخ في 
البطوير   -» حن  الشركة  نشاط 

العقاري
- انشاء عسارات للبيع وااليجار.
- جسيع االستثسارات العقارية.

- وبشكل عا3، جسيع العسليات   -
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أو  املالية  أو  البجارية  أو  الصناعية 
التي  العقارية  أو  املنقولة  أو  املدنية 
قد تبعلق بشكل حباشر أو غي2 حباشر 
أعاله  إليها  املشار  األشياء  بأحد 
أو  حرتبطة  أو  حساثلة  أشياء  أي  أو 
حكسلة» إلى «- حؤجر املنشأة البجارية 

والصناعية.
جسيع العسليات  وبصفة عاحة،   -
أو  املالية  أو  البجارية  أو  الصناعية 
التي  العقارية  أو  املنقولة  أو  املدنية 
قد تبعلق بشكل حباشر أو غي2 حباشر 
بأحد األشياء املشار إليها أعاله أو بأي 

أشياء حساثلة أو حرتبطة أو حكسلة».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 680)74.
177I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

STE KANSAS TRANS SARL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven، immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 STE KANSAS TRANS SARL

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
تارودانت حجسع ابراج طنجة بلوك 6 
حكبب رقم 13 حكرر - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106303
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   10
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. KANSAS TRANS SARL
غرض الشركة بإيجاز : تهدف هذه 

الشركة أساسا إلى : 
 جسيع انواع النقل املحلي والدولي 

 االسبي2اد والبصدير 
نقل املواد 

اعسال البناء 
للسواد  والدولي  الوطني  النقل 

املخبلفة 
النقل البمري والجوي 

صنع وتجهيز والنقل بكل الوسائل 
صلة  ذات  واملواد  املنبجات  لهذه 

بالنشاط. 
العسليات  جسيع  عاحة  بصفة 
الصناعية  املالية،  البجارية، 
والعقارية التي تبعلق بصفة حباشرة 
أي  أو  أعاله  إليها  املشار  باملواضيع 
حوضوع حشابه له أو يسكنه املساهسة 
لحساب  نوع  أي  تمت  النسو  في 

الشركة الخاصة..
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تارودانت حجسع ابراج طنجة بلوك 6 
حكبب رقم 13 حكرر - 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 100  : بوقديد  املهدي  السيد 

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  بوقديد  املهدي  السيد 
فيال   34 رقم  شيكا  فيال  تجزئة 

املرني�سي 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  بوقديد  املهدي  السيد 
فيال   34 رقم  شيكا  فيال  تجزئة 

املرني�سي 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   17 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 5)5)3).
178I

سويفبنيس

سويفتنيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سويفبنيس

شارع عبد الكريم الخطابي، إقاحة 

جواد، عسارة 109، شقة 43، 

 Marrakech ،40000 ،.03 الطابق

maroc

سويفبنيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

عبد الكريم الخطابي، إقاحة جواد، 

عسارة 109، شقة 43، الطابق 03. - 

40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105581

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

سويفبنيس.

توصيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلع واملنبجات الجاهزة.

عنوان املقر االجبساعي : شارع عبد 

الكريم الخطابي، إقاحة جواد، عسارة 

109، شقة 43، الطابق 03. - 40000 

حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 15.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  بيداز  حمسد  السيد 

الشقة   51 عسارة   1 السعادة  دار 
 40000 حراكش  السال3  رياض   0(

حراكش املغرب.

السيد عز الدين عسري عنوانه(ا) 
حراكش   577 رقم   5 الوحدة   3 ح 

40000 حراكش املغرب.
السيد أنس طراف عنوانه(ا) ح 3 
 40000 367 حراكش  5 رقم  الوحدة 

حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد أنس طراف عنوانه(ا) ح 3 
 40000 367 حراكش  5 رقم  الوحدة 

حراكش املغرب
السيد عز الدين عسري عنوانه(ا) 
حراكش   577 رقم   5 الوحدة   3 ح 

40000 حراكش املغرب
عنوانه(ا)  بيداز  حمسد  السيد 
الشقة   51 عسارة   1 السعادة  دار 
 40000 حراكش  السال3  رياض   0(

حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بسراكش  البجارية 
رقم  تمت   (0(0 غشت   11

.M08_20_2132926
179I

(019

كي�سي بيلدينك
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

(019
rabat maroc ،40000 ،املغرب

كي�سي بيلدينك شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 46 شارع 
عقبة طابق 1 شقة ) اكدال - 

10050 الرباط املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.143((5

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
املؤرخ في 10 غشت 0)0) تم تمويل 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 ( شقة   1 طابق  عقبة  شارع   46»
إلى  الرباط املغرب»   10050  - اكدال 
 3 شارع أحفي2 شقة رقم   ( «الطابق 

حسان - 10050 الرباط املغرب».
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بالرباط  البجارية 

0)0) تمت رقم 955).
180I

AMDE

INTERACTIVE 6(
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN، 20000،
CASABLANCA MAROC

)INTERACTIVE 6 شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

سسية،اقاحة شهرزاد 3، الطابق 
5،رقم ))،النخيل،الدارالبيظاء 
املغرب - 0340) الدارالبيظاء 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.381697

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
0)0) تقرر حل  )1 غشت  املؤرخ في 
ذات  حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
 INTERACTIVE 6( الشريك الوحيد 
حبلغ رأسسالها 10.000 درهم وعنوان 
حقرها اإلجبساعي زنقة سسية،اقاحة 
5،رقم  الطابق   ،3 شهرزاد 
 - املغرب  ))،النخيل،الدارالبيظاء 
 0340) الدارالبيظاء املغرب نتيجة ل :

حشاكل حالية.
زنقة  ب  البصفية  حقر  وحدد 
الطابق   ،3 شهرزاد  سسية،اقاحة 
 (0340  - ))،النخيل،  5،رقم 

الدارالبيظاء املغرب. 
و عين : 

قائد وعنوانه(ا)  رشيد  السيد(ة) 
فرنسا 0000) فرنسا فرنسا كسصفي 

(ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم )80)74.

181I

حكبب بازوك للسماسبة

SBTCR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكبب بازوك للسماسبة
زنقة احالل رقم154 سيدي بوملان 

كردحيت تنجداد الرشيدية، 
600)5، تنجداد املغرب

SBTCR شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 
سيدي يحي فركلة العليا تنجداد - 

600)5 تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

13999
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   06
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SBTCR
: -االشغال  غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة للبناء
- اشغال تيهئ املناطق الخضراء

- الوساطة .
قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - تنجداد  العليا  فركلة  يحي  سيدي 

600)5 تنجداد املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

1.000.000 درهم، حقسم كالبالي : 

السيد بن داللة ابراهيم : 10.000 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد بن داللة ابراهيم عنوانه(ا) 
رقم44 زنقة 14 حي املسي2ة الرشيدية 

)01)5 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد بن داللة ابراهيم عنوانه(ا) 
رقم44 زنقة 14 حي املسي2ة الرشيدية 

)01)5 الرشيدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 13999.
18(I

STE BOUHIMAS T.D.P.I SARL AU

 STE BOUHIMAS T.D.P.I
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجبساعي للشركة

 STE BOUHIMAS T.D.P.I SARL
AU

 BP N° 2482 FES PRINCIPALE
 FES BP N° 2482 FES

PRINCIPALE FES، 30000، فاس 
املغرب

 STE BOUHIMAS T.D.P.I SARL
AU شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 39) 

الطابق 4 حي الوحدة بنسودة فاس - 
30000 فاس املغرب .

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.53613
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز 0)0) تم تمويل 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
الوحدة  حي   4 الطابق   (39 «رقم 
30000 فاس املغرب  بنسودة فاس - 
الطابق الثالث تجزئة   85 إلى «رقم   »
الشقف  الزيبون طريق عين  غرصة 

فاس - 30000 فاس املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1963/20.

184I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أ أوإكس إي كوم حاروك أوديت 
إي إكس 2تيز

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية شارع حمسد الخاحس وشارع 

ابن كثي2 إقاحة دوس حارس رقم 44، 

90000، طنجة املغرب

أ أوإكس إي كو3 حاروك أوديت 

إي إكس 2تيز شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية شارع 

حمسد الخاحس وشارع ابن كثي2 

إقاحة دوس حارس الطابق 7 رقم 68 

- 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

49067

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (011 يناير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

أ   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

إي  أوديت  حاروك  كو3  إي  أوإكس 

إكس 2تيز .

الخ 2ة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املحاستية وتدقيق الحسابات .
زاوية   : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع حمسد الخاحس وشارع ابن كثي2 
إقاحة دوس حارس الطابق 7 رقم 68 

- 90000 طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 40.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 
درهم، حقسم كالبالي : 

 300  : السيد عز الدين العزوزي 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

الشركة شركة أو إكس إيكو3 إس 
أ إس : 100 حصة بقيسة 100 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
العزوزي  الدين  عز  السيد 
كرولت  دلبي  زنقة   133 عنوانه(ا) 

75015 باريس فرنسا.
إيكو3  إكس  أو  شركة  الشركة 
زنقة هوش   18 إس أ إس عنوانه(ا) 

133)9 إ�سي لي حولينو فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
العزوزي  الدين  عز  السيد 
كرولت  دلبي  زنقة   133 عنوانه(ا) 

75015 باريس فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ف 2اير   (5 بباريخ  بطنجة  البجارية 

011) تمت رقم 03)90.

186I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

LABORATOIRE DERMAZEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES، 50050، MEKNES

MAROC
 LABORATOIRE DERMAZEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حمل 

رقم 3، عسارة 0)5 تجزئة، رياض 
اإلسساعيلية - حكناس - 50050 

حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

503(7

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LABORATOIRE DERMAZEN

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملسبمضرات  البجسيل  حنبجات 

الشبه طبية;

وحنبجات  الصابون  تصنيع 

العناية والعطور;

األساسية  الزيوت  تصنيع 

واملكسالت الغذائية.

حمل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
رياض  تجزئة،   5(0 عسارة   ،3 رقم 

 50050  - حكناس   - اإلسساعيلية 

حكناس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

: الخالفة  علوي  اكبي2ي   السيد 

760 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

السيدة امللكي علوي سكينة : 40) 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

الخالفة  علوي  اكبي2ي  السيد 
رياض   1 الطابق  س   61 عنوانه(ا) 

حكناس   50050 حكناس  الزيبون باء 

املغرب.

سكينة  علوي  امللكي  السيدة 
رياض   1 الطابق  س   61 عنوانه(ا) 

حكناس   50050 حكناس  الزيبون باء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

سكينة  علوي  امللكي  السيدة 
رياض   1 الطابق  س   61 عنوانه(ا) 

حكناس   50050 حكناس  الزيبون باء 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   06 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 61)).

187I

ELAN CONSULTING

DOMAINE IMARCHE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ELAN CONSULTING
صندوق ال 2يد 5176 املعاريف 
 ANGLE RUES ET BUSSANG
 ET BEN JILALI TAJ EDDINE،

MAARIF، 20370، الدارالبيضاء 
املغرب

DOMAINE IMARCHE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 3 رقم 
54، خليلي II، شقة 3 الدار البيضاء 

730) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

467493
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. DOMAINE IMARCHE
تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األرا�سي  واسبغالل  وتجهيز  وغرس 

الزراعية.
سحق واسبخراج وتصنيع الزيوت 
وحعالجتها  الزيتية  والبذور  والبذور 
بسا في ذلك شرائها وبيعها وتسويقها 

واسبي2ادها وتصديرها..
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الدار   3 شقة   ،II خليلي   ،54 رقم   3
البيضاء 730) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

السيد عبدهللا بطعم : 340 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

330 حصة   : السيد رشيد بطعم 
بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد ابراهيم بطعم : 330 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  بطعم  عبدهللا  السيد 
الدار   (04(0 بولو  لزير  زنقة   45

البيضاء املغرب.
 45 السيد رشيد بطعم عنوانه(ا) 
زنقة لزير بولو 0)04) الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه(ا)  بطعم  ابراهيم  السيد 
الدار   (04(0 بولو  لزير  زنقة   45

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  بطعم  عبدهللا  السيد 
الدار   (04(0 بولو  لزير  زنقة   45

البيضاء املغرب
 45 السيد رشيد بطعم عنوانه(ا) 
زنقة لزير بولو 0)04) الدار البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 94)741.
188I

fiduciaire elbakkouri sarl au

SOCIETE GEOMATIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 SOCIETE GEOMATIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 7، زنقة 
حقاطعة فرانش كونتي، حي غوتيي - 

0060) الدار البيضاء املغرب .
رفع رأسسال الشركة
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رقم البقييد في السجل البجاري 
.80115

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (0(0 يوليوز   (4 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.000.000»
«1.000.000 درهم» إلى «000.000.) 
درهم» عن طريق : إدحاج احبياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 589)74.
189I

AMDE

SUIS MOI SI TU PEUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN، 20000،
CASABLANCA MAROC

SUIS MOI SI TU PEUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
سسية،اقاحة شهرزاد 3، الطابق 
5،رقم ))،النخيل،الدارالبيضاء 

املغرب الدارالبيظاء 0340) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
430631

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 SUIS  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

. MOI SI TU PEUX
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حنظسة، وكالة اتصاالت.
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،3 شهرزاد  سسية،اقاحة 

))،النخيل،الدارالبيضاء  5،رقم 

 (0340 الدارالبيظاء  املغرب 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : غزالن  القرطاوي  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 MOCO NADLA السيدة 

 100 بقيسة  حصة   ALMEN : 500

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

غزالن  القرطاوي  السيدة 

فرنسا   (0000 فرنسا  عنوانه(ا) 

فرنسا.

 MOCO NADLA السيدة 

 (0000 فرنسا  عنوانه(ا)   ALMEN

فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

غزالن  القرطاوي  السيدة 

فرنسا   (0000 فرنسا  عنوانه(ا) 

فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 
رقم -.

190I

GEANT CONSEIL

M-INNOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GEANT CONSEIL

 LOT IZDIHAR N° 183 APT

 1 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

M-INNOVATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 91 حي 

الزيبونة الطابق 1 حكبب الجاحعة 

34 أحرشيش حراكش. - 40000 

حراكش. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

99783

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (019 أكبوبر   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.M-INNOVATION

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصاالت واالستشارات.

حي   91  : االجبساعي  املقر  عنوان 

الجاحعة  حكبب   1 الطابق  الزيبونة 

 40000  - حراكش.  أحرشيش   34

حراكش. املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

حصة   400  : السيد عسر أش 2و 

بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   400  : أركان  أنس  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 (00  : الهراس  حمسن  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

حي  السيد عسر أش 2و عنوانه(ا) 
أحزرو زاكورة 50000 زاكورة املغرب.

حي  عنوانه(ا)  أركان  أنس  السيد 

 40000  . أحرشيش   17 الزيبونة رقم 

حراكش املغرب.

السيد حمسن الهراس عنوانه(ا) 

دوار بوشرب رقم 107 تاركة . 40000 

حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد حمسن الهراس عنوانه(ا) 

دوار بوشرب رقم 107 تاركة . 40000 

حراكش املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بسراكش  البجارية 
رقم  تمت   (019 أكبوبر   (1
 M10_19_2006941 1928/2019/

.D.A.C.E

191I

tensiftconsultant

ESPACE SAADLA SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكبب ) عسارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة، 46000، آسفي املغرب

ESPACE SAADLA SARL AU شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي عسالة 
اسفي دوار جسارة طريق دار �سي 

عي�سى جساعة الصعادال - 46000 
اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
10437

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   08
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ESPACE SAADLA SARL AU
إنشاء   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 
حمطات  جسيع  وإدارة  وتشغيل 
وحواد  الوقود  وتوزيع  الخدحة 
البت2ولية  واملنبجات  التشحيم 

األخرى.
جسيع  وإدارة  وتشغيل  إنشاء   •
والكافيت2يات  واملقاهي  املطاعم 

وأنشطة املطاعم األخرى.
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• نقل البضائع نيابة عن الغي2.

عسالة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

�سي  دار  طريق  جسارة  دوار  اسفي 

 46000  - الصعادال  جساعة  عي�سى 

اسفي املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : الكراس  احسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  الكراس  احسد  السيد 
حي عسر بن الخطاب زنقة 4) رقم )8 

00)0) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  الكراس  احسد  السيد 
حي عسر بن الخطاب زنقة 4) رقم )8 

00)0) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   16 بباريخ  بآسفي  االببدائية 

0)0) تمت رقم 308.

19(I

FID INFO COM

HI-YASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FID INFO COM

شارع حوالي عبد العزيز اقاحة 

الرضوان عسارة س حكبب رقم 

6 القنيطرة، 14500، القنيطرة 

MAROC

HI-YASS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حمل رقم 

7) حهدية حول - 14500 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

55111

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 ف 2اير   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

HI-  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.YASS

تمويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحوال.

عنوان املقر االجبساعي : حمل رقم 

القنيطرة   14500  - حهدية حول   (7

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد حمسد كراحي : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة غيبة الت2يوي : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  كراحي  حمسد  السيد 

للبقنيين  امللكي  املعهد  سكن 

املوا�سي  تربية  في  املبخصصين 

الفوارات 14500 القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  الت2يوي  غيبة  السيدة 

 4 )1 عسارة  الشعبي لالسكان ج اش 

الشقة 1 14500 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  الت2يوي  غيبة  السيدة 

 4 )1 عسارة  الشعبي لالسكان ج اش 

الشقة 1 14500 القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

تمت   - بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

رقم -.

193I

STE SUD EST GESTION SARL

 CENTRE DE DIALYSE EL

FAROUK PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العسارة 99 شارع حوالي علي 

الشريف، 000)5، الرشيدية املغرب

 CENTRE DE DIALYSE EL

FAROUK PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 54 

تجزئة عين العاطي ) - 000)5 

الرشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.1(681

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يونيو   01 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

الفاروق  عسر  (ة)  السيد  تفويت 

حن  اجبساعية  حصة   50 الراوندي 

(ة)  حصة لفائدة السيد   100 أصل 

يونيو   01 بباريخ  حفي�سي  حسن 

.(0(0

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 10 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 176.

194I

STE SUD EST GESTION SARL

 CENTRE DE DIALYSE EL

FAROUK PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العسارة 99 شارع حوالي علي 

الشريف، 000)5، الرشيدية املغرب

 CENTRE DE DIALYSE EL

FAROUK PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان حقرها االجبساعي رقم 54 

تجزئة عين العاطي ) - 000)5 

الرشيدية .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.1(681

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

0)0) تم تمويل  01 يونيو  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة حن «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ بالرشيدية   االببدائية 

 10 يوليوز 0)0) تمت رقم 176.

198I

ANAMAR FIDUCIAIRE

افي2 فرير
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER،

45800، TINGHIR maroc

افي2 فرير شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

تنفيفت النيف - 45800 تنغي2 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

665

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   13

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

افي2   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

فرير.

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة.
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قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تنغي2   45800  - النيف  تنفيفت 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : اخباري  يوسف  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد يوسف اخباري عنوانه(ا) 
 45800 قصر تنفيفت النيف تنغي2 

تنغي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد يوسف اخباري عنوانه(ا) 
 45800 قصر تنفيفت النيف تنغي2 

تنغي2 املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (0 بباريخ  بتنغي2  االببدائية 

0)0) تمت رقم )34.
(00I

Sté quick bridge

FROUGA DESIGN
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté quick bridge
 Av MED 6 guercif، 35100،

GUERCIF MAROC
Frouga Design شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة بايا 
رقم 16 الطابق الثاني امللك املسمى 
املراقي 9 - 35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1831

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   05
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 Frouga : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.Design
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البخطيط املعساري املدني
- تصسيم املناظر الطبيعية .

عنوان املقر االجبساعي : تجزئة بايا 
الطابق الثاني امللك املسمى   16 رقم 

املراقي 9 - 35100 جرسيف املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : حعقور  السيدة حسيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيدة حسيدة حعقور عنوانه(ا) 
16 35100 جرسيف  تجزئة بايا رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيدة حسيدة حعقور عنوانه(ا) 
16 35100 جرسيف  تجزئة بايا رقم 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بباريخ  بجرسيف  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 838/2020.

(01I

 FICOZI» FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

«ZITOUNA

STE «CLAYANS»
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FICOZI» FIDUCIAIRE DE
«COMPTABILITE ZITOUNA

7، زنقة القنيطرة الطابق السفلي 
رقم 13 املدينة الجديدة حكنـاس، 

50000، حكناس املغرب
«STE «CLAYANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي املكبب 
رقم 1 الكائن بالطابق األول حن 

العسارة رقم 497، حكاتب ياسين، 
رياض اإلسساعيلية، حكناس - 

50000 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

50355

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE»  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.«CLAYANS

حقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 - تجارة   - املعلوحاتية  الخدحات 

البصدير واالست2اد ..

املكبب   : االجبساعي  املقر  عنوان 
حن  األول  بالطابق  الكائن   1 رقم 

ياسين،  حكاتب   ،497 رقم  العسارة 
 - حكناس  اإلسساعيلية،  رياض 

50000 حكناس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  املودن  سفيان  السيد 
 50000 حكناس   ( حرجان   103 رقم 

حكناس املغرب.

عنوانه(ا)  هروش  أيوب  السيد 

سيدي   ( طابق  فاء  عسارة   3 شقة 

حكناس   50000 حكناس   4 سعيد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  املودن  سفيان  السيد 
 50000 حكناس   ( حرجان   103 رقم 

حكناس املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 5)3).

(0(I

GHIZLANE DOUBLANE

EL JADIDA STAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عسارة العبدي شارع حمسد 
السادس، 4000)، الجديدة املغرب

EL JADIDA STAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 DR وعنوان حقرها اإلجبساعي
 DAAIJATE MLY ABDELLAH -

4000) الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

16703
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 EL  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.JADIDA STAR
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DE NETTOYAGE
 DR  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 DAAIJATE MLY ABDELLAH -

4000) الجديدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 500  : السيد السحنوي الحسن 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : زيدان  الضاوي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
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الحسن  السحنوي  السيد 
عنوانه(ا) دوار الدعيجات حوالي عبد 

هللا 4000) الجديدة املغرب.
عنوانه(ا)  زيدان  الضاوي  السيد 
دوار العنايات اوالد بوعزيز الشسالية 

4000) الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
الحسن  السحنوي  السيد 
عنوانه(ا) دوار الدعيجات حوالي عبد 

هللا 4000) الجديدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالجديدة بباريخ 03 غشت 

0)0) تمت رقم 5147).
(03I

بن علي لألستشارة ش 3 3

TENZI GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بن علي لألستشارة ش 3 3
)95 تجزئة املسار طريق أسفي 
حراكش، 40000، حراكش املغرب
TENZI GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي الجانب 
االيسر واحة القواسم جساعة 

تسلطانت - 40000 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105015
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 ف 2اير   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 TENZI : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.GROUPE
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
الجانب   : املقر االجبساعي  عنوان 
جساعة  القواسم  واحة  االيسر 

تسلطانت - 40000 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

1.500.000 درهم، حقسم كالبالي : 

السيد بنيوسف حسداوي : 7.500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد بوزيان عبد العزيز : 7.500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
حسداوي  بنيوسف  السيد 

 180 رقم  س   1 املسي2ة  عنوانه(ا) 

40000 حراكش املغرب.

العزيز  عبد  بوزيان  السيد 

عسارة 3   3 عن 2   ( املسي2ة  عنوانه(ا) 

شقة 5 40000 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
حسداوي  بنيوسف  السيد 

 180 رقم  س   1 املسي2ة  عنوانه(ا) 

40000 حراكش املغرب

العزيز  عبد  بوزيان  السيد 

عسارة 3   3 عن 2   ( املسي2ة  عنوانه(ا) 

شقة 5 40000 حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 البجارية بسراكش بباريخ 

0)0) تمت رقم 03)4.

(04I

GHIZLANE DOUBLANE

NAYATO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عسارة العبدي شارع حمسد 

السادس، 4000)، الجديدة املغرب

NAYATO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RES AL وعنوان حقرها اإلجبساعي

 MOURABITINE IMM D APRT

 6 RUE FKIH BAHBOUHI EL

JADIDA - 24000 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
16709

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 حارس   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NAYATO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PRODUCTION DE FILMS
 RES AL  : عنوان املقر االجبساعي 
 MOURABITINE IMM D APRT
 6 RUE FKIH BAHBOUHI EL

JADIDA - 24000 الجديدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد توفيق خلوق : 340 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد ياسين خلوق : 330 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة نادية غزواني : 330 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  خلوق  توفيق  السيد 
3) زنقة البئ2 وادي ز3 4000) واد ز3 

املغرب.
عنوانه(ا)  خلوق  ياسين  السيد 
شقة  دال  عسارة  املرابطين  اقاحة 
 (4000 البمبوحي  لفقيه  زنقة   6

الجديدة املغرب.
عنوانه(ا)  غزواني  نادية  السيدة 
شقة  دال  عسارة  املرابطين  اقاحة 
 (4000 البمبوحي  لفقيه  زنقة   6

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  خلوق  توفيق  السيد 
3) زنقة البئ2 وادي ز3 4000) واد ز3 

املغرب.

عنوانه(ا)  خلوق  ياسين  السيد 
شقة  دال  عسارة  املرابطين  اقاحة 
 (4000 البمبوحي  لفقيه  زنقة   6

الجديدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالجديدة بباريخ 03 غشت 

0)0) تمت رقم )515).
(05I

GHIZLANE DOUBLANE

STE ZIDAYA TRAV
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عسارة العبدي شارع حمسد 
السادس، 4000)، الجديدة املغرب
STE ZIDAYA TRAV شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
 APPT N وعنوان حقرها اإلجبساعي
RUE 611 - 24000 52 الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

16701
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   03
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ZIDAYA TRAV
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ENTRETIEN ET NETTOYAGE

.INDUSTRIEL
 APPT  : االجبساعي  املقر  عنوان 
الجديدة   N 52 RUE 611 - 24000

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : املنجيد  ليلى  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  املنجيد  ليلى  السيدة 

 (4000  1 السال3  تجزئة   (46

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  املنجيد  ليلى  السيدة 

 (4000 السال13  تجزئة   (46

الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالجديدة بباريخ 8) يوليوز 

0)0) تمت رقم 5146).

(06I

س-اطلس

STE ATTOF BOUZIANE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41، 3000)، بني حالل 

املغرب

STE ATTOF BOUZIANE شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

الجيش امللكي حي الرشاد عسارة ) - 

3000) بني حالل املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.6795

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 غشت   03 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

عطوف  احال  (ة)  السيد  تفويت 

100 حصة اجبساعية حن أصل 100 

يوسف  (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

بوزيان بباريخ 03 غشت 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببني حالل بباريخ 06 غشت 

0)0) تمت رقم 448/2020.
(08I

GHIZLANE DOUBLANE

 ROBERT EXPERTISE
TECHNIQUE R.E.T

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عسارة العبدي شارع حمسد 
السادس، 4000)، الجديدة املغرب

 ROBERT EXPERTISE
TECHNIQUE R.E.T شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 

 RESIDENCE OUASIS I DUPLEXE
 N°47 BP 662 SIDI BOUZID -

4000) الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

16711
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   08
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 ROBERT EXPERTISE  :

.TECHNIQUE R.E.T
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 SUPERVISEUR TECHNIQUE EN
 MONTAGE ET MAINTENANCE

.INDUSTRIELLE
 : االجبساعي  املقر  عنوان 
 RESIDENCE OUASIS I DUPLEXE
 N°47 BP 662 SIDI BOUZID -

4000) الجديدة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

 ROBERT PHILIPPE السيد 
 100 YVES R : 1.000 حصة بقيسة 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
 ROBERT PHILIPPE السيد 
 RESIDENCE عنوانه(ا)   YVES R
 OUASIS I DUPLEXE N°47 BP
 662 SIDI BOUZID 24000

الجديدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
 ROBERT PHILIPPE السيد 
 RESIDENCE عنوانه(ا)   YVES R
 OUASIS I DUPLEXE N°47 BP
 662 SIDI BOUZID 24000

الجديدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالجديدة بباريخ 03 غشت 

0)0) تمت رقم 5153).
(09I

MA GLOBAL CONSULTING

CLAIRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ،111
 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

CLAIRO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 68، شارع 
يعقوب املنصور - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.187(83

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (0(0 يوليوز   (7 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

أي  درهم»   1.300.000،00»
إلى  درهم»   2.200.000،00» حن 
 : «3.500.000،00 درهم» عن طريق 

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 741915.
(10I

EURO ACCOUNTING HOUSE

FUTURISTIC LABEL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA
MAROC

FUTURISTIC LABEL شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي عسارة 

دكرى رقم 75 الطابق الثالث الشقة 
15 شارع حمسد الخاحس - 4040) 

الجديدة املسلكة املغربية
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

16643
 0( في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FUTURISTIC LABEL
املوضة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واإلخت2اع في األزياء - صناعة وحناولة 
األشغال   - وتوابعها  واأللتسة  األزياء 
العسوحية - تصسيم وتطوير واسبغالل 
كل برائة اخت2اع أو عالحة أو حعالجة - 
الرقمي  والتسويق  اإلتصال  تقنيات 
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نقل البضائع   - االسي2اد والبصدير   -
- حسثل تجاري - تسويق جسيع السلع 

والخدحات.
عسارة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
دكرى رقم 75 الطابق الثالث الشقة 
 (4040  - شارع حمسد الخاحس   15

الجديدة املسلكة املغربية.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : السيد حنصف القر�سي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد حنصف القر�سي عنوانه(ا) 
الجديدة   (4000 تجزئة الغزوة   .16

املسلكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد حنصف القر�سي عنوانه(ا) 
الجديدة   (4000 تجزئة الغزوة   .16

املسلكة املغربية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالجديدة بباريخ 0) يوليوز 

0)0) تمت رقم 5094).
(11I

GHIZLANE DOUBLANE

INDROMED TECHNOLOGY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عسارة العبدي شارع حمسد 
السادس، 4000)، الجديدة املغرب
 INDROMED TECHNOLOGY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
 IMM A3 وعنوان حقرها اإلجبساعي
 A2 LOTS NAJD APT 34 - 24000

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

16713

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   13
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.INDROMED TECHNOLOGY
 VENTE  : بإيجاز  الشركة  غرض 
 DE MATÉRIELS MÉDICAUX ET

.CHIRURGICAUX
 IMM A3 : عنوان املقر االجبساعي
 A2 LOTS NAJD APT 34 - 24000

الجديدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيدة حريا عبوي : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيدة حريا عبوي عنوانه(ا) حي 
 (4000 تسارة   4136 الرقم  الوفاق 

تسارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
حي  السيدة حريا عبوي عنوانه(ا) 
 (4000 تسارة   4136 الرقم  الوفاق 

تسارة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالجديدة بباريخ 07 غشت 

0)0) تمت رقم 5154).
(1(I

DAR COMPTABILITE

BROZIOL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 ،1 IMM N 3 APP 12 NADOR

NADOR MAROC ،6(010
BROZIOL شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
تاويسة اوالد لحسن عسارة ياسين 
رقم 8الطابق 3 شقة 9الناضور - 

0)0)6 الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(0(67
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   09
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BROZIOL
االسبي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

البصدير والبوزيع
قطاع النسيج .

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تاويسة اوالد لحسن عسارة ياسين رقم 
8الطابق 3 شقة 9الناضور - 0)0)6 

الناضور املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : السيد هشا3 الجرحوني 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد هشا3 الجرحوني عنوانه(ا) 
16سلوان  رقم  احعرف  اوالد  حي 

الناضور )70)6 الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد هشا3 الجرحوني عنوانه(ا) 
16سلوان  رقم  احعرف  اوالد  حي 

الناضور )70)6 الناضور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 9) يوليوز 

0)0) تمت رقم 1588.
(13I

ST(C

 CHA3IR MOSTANBAT SARL
AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

ST(C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4، 90000، TANGER MAROC

 CHA3IR MOSTANBAT SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع حوالي 
رشيد عايدة فيالج 1 الرقم 11 الطابق 

3 طنجة - 90000 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.68703

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (0(0 يوليوز   13 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
خالد حسناوي  (ة)  تفويت السيد 
500 حصة اجبساعية حن أصل 1.000 
حصة لفائدة السيد (ة) حمسد حسعي 

بباريخ 18 أبريل 019).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   03 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 3644.
(14I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE
DAMIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen & ،111

 rue Van Zeeland Résidence Fadila
4ème Etage، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
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 SOCIETE IMMOBILIERE DAMIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 
145، شارع ابن سينا - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.
وفاة شريك

رقم البقييد في السجل البجاري 
.90157

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز 0)0) تم اإلعال3 
بوفاة الشريك عباس بناني اسسي2س 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
دجن 2   19 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

019) بالشكل األتي : 
اسسرس،  بناني  حسن  السيد(ة) 

04) حصة .
اسسرس،  بناني  نادية  السيد(ة) 

)10 حصة .
السيد(ة) ايرين ديفلو، 44 حصة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 741715.
(15I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE
TOTUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ،111
 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE TOTUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 
145، شارع ابن سينا - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.
وفاة شريك

رقم البقييد في السجل البجاري 
.90091

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 15 يوليوز 0)0) تم اإلعال3 
بوفاة الشريك عباس بناني اسسي2س 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

دجن 2   19 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

019) بالشكل األتي : 

 ، السيد(ة) حسن بناني اسسرس 

41 حصة .

 ، بناني اسسرس  نادية  السيد(ة) 

0) حصة .

السيد(ة) ايرين ديفلو ، 9 حصة .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 741718.

(16I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE

ARMOH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ،111

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE

ARMOH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 

145، شارع ابن سينا - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.

وفاة شريك
رقم البقييد في السجل البجاري 

.90093

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 0)0) تم اإلعال3 

بوفاة الشريك عباس بناني اسسي2س 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

دجن 2   19 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

019) بالشكل األتي : 

 ، السيد(ة) حسن بناني اسسرس 

)8 حصة .

 ، بناني اسسرس  نادية  السيد(ة) 

41 حصة .

 17  ، ديفلو  ايرين  السيد(ة) 

حصة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 741719.

(17I

AMOURI CONSULTING

 MEDICALE NETTOYAGE
PLUS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMOURI CONSULTING
 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble
 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC
 MEDICALE NETTOYAGE PLUS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
 APPT 5 وعنوان حقرها اإلجبساعي
 IMM 50 HAY ENNAKHIL، RTE
EIN SMEN - 30000 FES MAROC

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
63411

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   06
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. MEDICALE NETTOYAGE PLUS
 ACTIVITE : غرض الشركة بإيجاز

DE NETOYAGE MEDICAL
 NEGOCE DES PRODUITS DE

NETTOYAGE
.IMPORT ET EXPORT

 APPT 5  : عنوان املقر االجبساعي 
 IMM 50 HAY ENNAKHIL، RTE
.EIN SMEN - 30000 FES MAROC

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 
درهم، حقسم كالبالي : 

 BOURGEAT FABRICE السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   : 100

للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
 BOURGEAT FABRICE السيد 
 RUE BARON  -  11 عنوانه(ا) 
LARREY 91100 CORBEIL-

.ESSONNES FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
 BOURGEAT FABRICE السيد 
 RUE BARON  -  11 عنوانه(ا) 
LARREY 91100 CORBEIL-

ESSONNES FRANCE
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   06 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم -.
(18I

ST(C

ST NOVA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ST(C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4، 90000، TANGER MAROC
ST NOVA شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
حوالي يوسف زنقة حيسوزا رقم 
4 اقاحة النجم الشقة 4 طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1068(5
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (5
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
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الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 
باملسيزات البالية : 

شكل الشركة : شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 ST  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NOVA
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

الصناعية.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 4 رقم  حيسوزا  زنقة  يوسف  حوالي 
اقاحة النجم الشقة 4 طنجة - 90000 

طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد الحدادي كسال : 100 حصة 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
الحدادي كسال عنوانه(ا)  السيد 
املجسع الحسني تجزئة كريسة الطابق 
 90000 طنجة   13 عسارة حنار رقم   3

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
الحدادي كسال عنوانه(ا)  السيد 
املجسع الحسني تجزئة كريسة الطابق 
 90000 طنجة   13 عسارة حنار رقم   3

طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   06 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم )375.
(19I

CONCILIUM EXPERTISE

GUICHET MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

CONCILIUM EXPERTISE
156،زنقة ابو زايد الدادو�سي، رقم 

9، املعاريف، الدار البيضاء، 0330)، 
الدار البيضاء املغرب

GUICHET MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي ))، شارع 

يعقوب املنصور - 8810) الدار 

البيضاء املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.4(0685

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 6) ف 2اير 0)0) تم تمويل 

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

«))، شارع يعقوب املنصور - 8810) 

 ،1(8» إلى  املغرب»  البيضاء  الدار 
شارع أنفا، رقم )9، الطابق الباسع - 

0370) الدار البيضاء املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم )46)74.

((0I

FLASH ECONOMIE

ZIYO TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

ZIYO TRANS شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 933 

املنطقة الصناعية،آيت حلول - 

86603 انزكان املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(0541

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   18

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 ZIYO  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

. TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الوطنية والدولية.
رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
933 املنطقة الصناعية،آيت حلول - 

86603 انزكان املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
 100  : يوسف  بالل  ايت  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد ايت بالل يوسف عنوانه(ا) 
 140(0  (78 رقم   1 الوفاء  تجزئة 

القنيطرة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد ايت بالل يوسف عنوانه(ا) 
 140(0  (78 رقم   1 الوفاء  تجزئة 

القنيطرة املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   07 االببدائية بانزكان بباريخ 

0)0) تمت رقم 7)8.
((1I

FLASH ECONOMIE

ILYASOF TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ILYASOF TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حقرها اإلجبساعي : رقم 933 املنطقة 

الصناعية،آيت حلول - انزكان 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(0585
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   15
حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد-
تسسية   :  ILYASOF TRANS  

الشركة- 
البضائع  نقل   : الشركة  غرض 

الوطنية والدولية-
املقر االجبساعي : رقم 933 املنطقة 

الصناعية،آيت حلول - انزكان-
 املدة : 99 سنة.

رأسسال الشركة : 10.000 درهم، 
حقسم كالبالي-

 : الرزاق  عبد  بالل  ايت  السيد 
100 حصة بقيسة 100 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء-
الرزاق  عبد  بالل  ايت  السيد 

عنوانه اسبانيا
والعائلية  الشخصية  األسساء   :  

وحواطن حسي2ي الشركة-
الرزاق  عبد  بالل  ايت  السيد 

عنوانه اسبانيا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   10 االببدائية بانزكان بباريخ 

0)0) تمت رقم 857

((3I

CONCILIUM EXPERTISE

CREATUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
156،زنقة ابو زايد الدادو�سي، 

رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء، 
0330)، الدار البيضاء املغرب

CREATUM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة ابو 
زايد الدادو�سي، رقم،9 املعاريف، 

الدار البيضاء - 0330) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
468581
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في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CREATUM

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلستشارات في البواصل.

زنقة ابو   : عنوان املقر االجبساعي 

املعاريف،  رقم،9  الدادو�سي،  زايد 

الدار البيضاء - 0330) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : السياري  ياسين  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة خديجة بعال : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد ياسين السياري عنوانه(ا) 

التساتين،  وليلي،  تجزئة   ،48 رقم 

حكناس 0)500 حكناس املغرب.

عنوانه(ا)  بعال  خديجة  السيدة 

الدار   7 75 زنقة عسر السالوي شقة 

البيضاء  الدار   (0006 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد ياسين السياري عنوانه(ا) 

التساتين،  وليلي،  تجزئة   ،48 رقم 

حكناس 0)500 حكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 396)74.

((4I

بكوري للسماحاة

EL KADIRI HOLDING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بكوري للسماحاة
38 شارع حدغشقر، املكبب رقم 16، 

10000، الرباط املغرب
EL KADIRI HOLDING شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 30، زنقة 
حوالي أحسد لوكيلي الشقة 8، 
حسان - 10000 الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

144901
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   16
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 EL  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.KADIRI HOLDING
إدارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسيي2 الشركات.
 ،30  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 ،8 زنقة حوالي أحسد لوكيلي الشقة 

حسان - 10000 الرباط املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
بودشيش  القادري  زياد  السيد 
5 تجزئة  عنوانه(ا) زنقة فشبالة رقم 
الرباط   10000 كسال حي اليوسفية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

بودشيش  القادري  زياد  السيد 
5 تجزئة  عنوانه(ا) زنقة فشبالة رقم 

الرباط   10000 كسال حي اليوسفية 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (9 بباريخ  بالرباط  البجارية 

0)0) تمت رقم -.

((6I

FLASH ECONOMIE

HASSANINE DIAGAUTO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 HASSANINE DIAGAUTO » »

SARL AU

وضع   01/07/2020 بباريخ  تم 

قانون حنظم لشركة باملسيزات البالية : 

 HASSANINE  : التسسية 

ذات  شركة   DIAGAUTO SARL

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

حصلح  حيكانيكي   : الهدف 

غانم  سيدي   1(9 رقم  السيارات 

طريق آسفي حراكش املقر االجبساعي : 

في  حدد   : االجبساعي  الرأسسال 

حبلغ 0000) حقسسة الى 00) حصة 

حن فئة 100 حوزعة كاألتي

 (00 حسنين  رشيد  السيد   -  

حصة 

غي2  ملدة  الشركة  تسي2   : اإلدارة 

رشيد  السيد  طرف  حن  حمدودة 

حسنين رقم بطاقة البعريف الوطنية 

باب  إقاحة   : العنوان   EE413537

العزوزية   0( حراكش عسارة ف شقة 

حراكش

حن  تتبدئ   : االجبساعية  السنة 

فاتح يوليوز إلى غاية 30 يونيو حن كل 

سنة 

99 سنة اببداء  : حددت في  املدة 

حن تاريخ تأسيس الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بباريخ  بسراكش  البجارية  املحكسة 
 4311 رقم  تمت   21/07/2020
وسجلت الشركة في السجل البجاري 

بسراكش تمت رقم 105111 .

((8I

FLASH ECONOMIE

ABDS TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

ABDS TRANS شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 933 
املنطقة الصناعية،آيت حلول - 

86603 انزكان املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(0583
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   1(
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 ABDS : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الوطنية والدولية..
رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
933 املنطقة الصناعية،آيت حلول - 

86603 انزكان املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
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 100  : ادريس  بالل  ايت  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد ايت بالل ادريس عنوانه(ا) 
حي الصفاء زنقة 5 رقم 1149 0)140 

القنيطرة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد ايت بالل ادريس عنوانه(ا) 
حي الصفاء زنقة 5 رقم 1149 0)140 

القنيطرة املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   10 االببدائية بانزكان بباريخ 

0)0) تمت رقم 856.
((9I

ST(C

 CHA3IR MOSTANBAT 
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين حسي2 جديد للشركة

ST(C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4، 90000، TANGER MAROC

 CHA3IR MOSTANBAT SARL AU 
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

حوالي رشيد عايدة فيالج 1 الرقم 
11 الطابق 3 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
تعيين حسي2 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.68703

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم تعيين   (019 أبريل   18 املؤرخ في 
حسي2 جديد للشركة السيد(ة) حسعي 
لقبول  تبعا  وحيد  كسسي2  حمسد 

اسبقالة املسي2.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   03 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 3644.
(31I

FLASH ECONOMIE

AZET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AZET
 شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأسسالها : 10.000،00 درهم

حقرها اإلجبساعي : دوار اغبالو سيدي 
وساي اشبوكة ايت باها

السجل البجاري : 19999
الغي2  العا3  الجسع  بسوجب   
AZET املؤرخ  العادي لشركاء شركة  

في 13/07/2020 قرر حا يلي
تفويت السيدة   : تفويت حصص 
اجبساعية  حصة   50 ازاي  نادية 

لفائدة السيد علي اد بر3 -
الحصص  تفويت  على  -املوافقة 
ازاي  نادية  السيدة  الشركاء  بين 

والسيد علي اد بر3
-البقسيم الجديد للحصص : 
السيدة نادية ازاي 50 حصة
 السيد علي اد بر3 50 حصة

املجسوع : 100 حصة
حن  و13   7،6،1 -تعديل الفصل 

النظا3 األسا�سي للشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بباريخ  بانزكان  االببدائية 

0)0) تمت رقم 8))1
(33I

FATH ALAARIFINE

 AMIRAT ARGANE
احي2ة اركان

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

FATH ALAARIFINE
 N°53 IMM IFRANE 1 SIDI
 YOUSSEF، 80000، agadir

maroc
AMIRAT ARGANE احي2ة اركان 

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي بلوك 
5 رقم 149 حي الداخلة اكادير - 

80000 اكادير املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.17557
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (0(0 يونيو   (9 املؤرخ في 
ذات  حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
 AMIRAT ARGANE الشريك الوحيد
 10.000 رأسسالها  حبلغ  اركان  احي2ة 
درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي بلوك 
 - اكادير  الداخلة  حي   149 رقم   5
80000 اكادير املغرب نتيجة ل : عد3 
تمقيق ارباح وتوقف نشاط الشركة .
بلوك  ب  البصفية  حقر  وحدد 
 - اكادير  الداخلة  حي   149 رقم   5

80000 اكادير املغرب. 
و عين : 

بهيجة دحو وعنوانه(ا)  السيد(ة) 
اكادير  بواركان  النجاح  حي   (8 رقم 
(ة)  كسصفي  املغرب  اكادير   80000

للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  باكادير  البجارية 

0)0) تمت رقم 1663.
(34I

CONCILIUM EXPERTISE

SHIPMA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
156،زنقة ابو زايد الدادو�سي، 

رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء، 
0330)، الدار البيضاء املغرب
SHIPMA شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 156 زنقة 
ابو زايد الدادو�سي، رقم،9 املعاريف، 

الدار البيضاء - 0330) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

468751

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SHIPMA

البجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكت2ونية والتسليم.
عنوان املقر االجبساعي : 156 زنقة 
ابو زايد الدادو�سي، رقم،9 املعاريف، 

الدار البيضاء - 0330) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 NMBT HOLDING الشركة 

درهم   100 بقيسة  حصة   : 1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

 NMBT HOLDING الشركة 
30، شارع عقبة، رقم  عنوانه(ا) رقم 

الرباط  اقاحة النيل اكدال،   ،1(BIS

10090 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  ححجوبي  عزيز  السيد 

س   3  ( الخزاحة  تجزئة  ليساسفة 

الدار   3 طابق   10 أ شقة  عسارة   (

البيضاء  الدار   (0190 البيضاء 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 551)74.

(35I
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CONCILIUM EXPERTISE

ESPORT AGENCY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE
156،زنقة ابو زايد الدادو�سي، 

رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء، 
0330)، الدار البيضاء املغرب

ESPORT AGENCY شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 156،زنقة 

ابو زايد الدادو�سي، رقم 9، 
املعاريف، الدار البيضاء - 0330) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468747
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ESPORT AGENCY
حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنشطة الرياضات اإللكت2ونية.
عنوان املقر االجبساعي : 156،زنقة 
ابو زايد الدادو�سي، رقم 9، املعاريف، 
الدار البيضاء - 0330) الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 MOROCCAN الشركة 
 GAMING EVOLUTION : 1.000

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

 MOROCCAN الشركة 

عنوانه(ا)   GAMING EVOLUTION

 rue Mohamed Ben Ali -  ،49

الدار   CASABLANCA (0330

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  ححجوبي  عزيز  السيد 

س   3  ( الخزاحة  تجزئة  ليساسفة 

الدار   3 طابق   10 أ شقة  عسارة   (

البيضاء  الدار   (0190 البيضاء 

0190) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 549)74.

(36I

Le maître en gestion et conseil

CLISS PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Le maître en gestion et conseil

شارع حوالي اسساعيل تجزئة 

الفرح، اقاحة الفا بي 46، شقة 05، 

90000، طنجة املغرب

CLISS PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي ديار 

طنجة، تجزئة 6، عسارة 4، رقم 15، 

حدشر حسنانة، - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106431

 11 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 حارس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 CLISS  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.PRIVE

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
دروس الدعم املدر�سي للبالحيذ.

ديار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 ،15 4، رقم  6، عسارة  طنجة، تجزئة 
طنجة   90000  - حسنانة،  حدشر 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 30.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
 150  : علي  اوالد  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
حصة   150  : السيدة جي جيابي 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد حمسد اوالد علي عنوانه(ا) 
 43 رقم   ،1 عسارة  اكبيب  حجسع 

املجاهدين 90000 طنجة املغرب.
عنوانه(ا)  جيابي  جي  السيدة 
 43 رقم   ،1 عسارة  اكبيب  حجسع 

املجاهدين 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد حمسد اوالد علي عنوانه(ا) 
 43 رقم   ،1 عسارة  اكبيب  حجسع 

املجاهدين 90000 طنجة املغرب
عنوانه(ا)  جيابي  جي  السيدة 
 43 رقم   ،1 عسارة  اكبيب  حجسع 

املجاهدين 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (1 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم )60)3).

(37I

SOCOJUFI SARL

EURO ASSURANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 10

 LOUBILA BOURGOGNE،
20040، CASABLANCA MAROC
EURO ASSURANCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 
الثاني رقم 10 املنطقة الصناعية 

شارع عبد هللا ابراهيم طريق 
الجديدة - 0190) الدارالبيضاء 

املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.400067

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (0(0 يوليوز   08 في  املؤرخ 
الحالي  االجبساعي  املقر  تمويل 
 10 «الطابق الثاني رقم  للشركة حن 
هللا  عبد  شارع  الصناعية  املنطقة 
 (0190  - الجديدة  طريق  ابراهيم 
الدارالبيضاء املغرب» إلى «ليساسفة 
3 الطابق  0) شقة  اقاحة فرح عسارة 
الدارالبيضاء   (0190  - األول 

املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 741581.
(38I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

VALGOR CONSULTING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األول رقم 1، 

90000، طنجة املغرب
VALGOR CONSULTING شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي 8، شارع 
فاس، الطابق 1 رقم 4 90000 

TANGER املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.60895

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر   (0(0 يوليوز   08 في  املؤرخ 
حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 VALGOR الوحيد  الشريك  ذات 
رأسسالها  حبلغ   CONSULTING
حقرها  وعنوان  درهم   100.000
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الطابق  فاس،  شارع   ،8 اإلجبساعي 
املغرب   TANGER  90000  4 رقم   1

نتيجة ل : حل املبكر للشركة.
شارع   ،8 وحدد حقر البصفية ب 
 90000  -  .4 رقم   1 الطابق  فاس 

طنجة املغرب. 
و عين : 

كورونسكو  فالينبين  السيد(ة) 
بن  حمسد  شارع   ،1(3 وعنوانه(ا) 
 4 رقم  الثاني  الطابق  هللا،  عبد 
(ة)  املغرب كسصفي  طنجة   90000

للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 965)3).

(39I

GHIZLANE DOUBLANE

HY.NETTOYAGE
إعالن حبعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عسارة العبدي شارع حمسد 
السادس، 4000)، الجديدة املغرب
HY.NETTOYAGE «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
 APPT 1 : وعنوان حقرها االجبساعي
 ETAGE 1 HAY NASSIM 5 LOT
 BAKIRI IMM 11 EL JADIDA -

4000) الجديدة املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.16031

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
املؤرخ في 10 يونيو 0)0)

تم اتخاذ القرارات البالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي :
حلوك  للسيد  حصة   150 تفويت 
للسيد  حصة  و150  الدين  صالح 

الشاطبي يوسف
 قرار رقم ) : الذي ينص على حايلي :

تعديل غرض الشركة.

على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
اسبقالة حجال حسزة وتعيين   : حايلي 
الشاطبي يوسف حسي2 جديد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 
بند رقم ) : الذي ينص على حايلي : 
تعديل غرض الشركة واضافة بعض 

االنشطة.
على  ينص  الذي   :  1( رقم  بند 
اسبقالة حجال حسزة وتعيين   : حايلي 
الشاطبي يوسف حسي2 جديد للشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالجديدة بباريخ 5) يونيو 

0)0) تمت رقم 5014).

(40I

اوليكس هو3

OLUX HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

اوليكس هو3
كم 5.8 شارع الحسن الثاني، املحل 
رقم )، الرباط.، 10100، الرباط 

املغرب
OLUX HOME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي كيلوحت2 
5.8 شارع الحسن الثاني حمل رقم 
) الرباط كيلوحت2 5.8 شارع الحسن 
الثاني حمل رقم ) الرباط 0)101 

الرباط املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.(615

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (019 شتن 2   09 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
«500.000 درهم» أي حن «500.000 
عن  درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (( بباريخ  بالرباط  البجارية 

0)0) تمت رقم 6)1057.

(41I

MA GLOBAL CONSULTING

GAMUTEC
إعالن حبعدد القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ،111
 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

GAMUTEC «شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان حقرها االجبساعي : 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 الرقم 18 - 

0000) الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.350099

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
املؤرخ في 4) يوليوز 0)0)

تم اتخاذ القرارات البالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي :
حن   334 حصة حن أصل   334 هبة 
برادة  الحسيد  عبد  السيد  طرف 
حصة لفائدة   167  : حقسسة كالبالي 
حصة  و167  برادة  هدى  السيدة 

لفائدة السيد كريم برادة
 قرار رقم ) : الذي ينص على حايلي :
برادة  الحسيد  عبد  السيد  اسبقالة 

حن حهاحه كسسي2
 قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي :
حسي2  برادة  هدى  السيدة  تعيين 

جديد ملدة غي2 حمددة
 قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي :
البنكية  البوقيعات  صالحية  تغيي2 

واإلجبساعية
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 
 بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي :

حساهسات الشركاء 
 بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي :

رأسسال الشركة 
على  ينص  الذي   :  (9 رقم  بند 

حايلي : تعيين حسي2ي الشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 1)4)74.
(4(I

(019

كي�سي بيلدينك
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

(019

rabat maroc ،40000 ،املغرب

كي�سي بيلدينك شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 

) شارع أحفي2 شقة رقم 3 حسان - 

10050 الرباط املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.143((5

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم   (0(0 غشت   10 في  املؤرخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

أي  درهم»   400.000،00» قدره 

إلى  درهم»   100.000،00» حن 

 : طريق  عن  درهم»   500.000،00»

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بالرباط  البجارية 

0)0) تمت رقم 955).

(43I

FINAUDIT

TBB E-CORP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2، 20310،

CASABLANCA MAROC

TBB E-CORP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 6)،طريق 

حرس سلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء. - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.464545
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بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 يوليوز   (0 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
بلغازي  طارق  (ة)  السيد  تفويت 
100 حصة اجبساعية حن أصل 100 
بباريخ   Partner’S MC حصة لفائدة 

0) يوليوز 0)0).
ابتسا3 بلغازي  (ة)  تفويت السيد 
100 حصة اجبساعية حن أصل 100 
بباريخ   Partner’S MC حصة لفائدة 

0) يوليوز 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 836)74.
(44I

FLASH ECONOMIE

NEW INVEST
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

NEW INVEST شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 
أبواب كاليفورنيا الشقة رقم 3 

عين الشق - 0000) الدار البيضاء 
املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(74865
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
019) تم تمويل  5) يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
«إقاحة أبواب كاليفورنيا الشقة رقم 
3 عين الشق - 0000) الدار البيضاء 
املغرب» إلى «) عسلية حديقة الرحسة 
حديقة   3 الشقة  السفلي  الطابق 
البيضاء  الدار   (0000  - ج  الرحسة 

املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 019) تمت رقم 707539.
(45I

DR CONSEIL

KABLY EXPRESS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DR CONSEIL
 Had Soualem 1/Melk Madihi 7
 Berrechid Boite Postal N 173،

 26402، Had Soualem Berrechid
Maroc

KABLY EXPRESS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 61 شارع 
اللة الياقوت زاوية حصطفى املعاني 

الطابق الثاني الرقم )6 الدار 
البيضاء - 6400) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

4657(3
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   30
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 KABLY : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.EXPRESS
غرض الشركة بإيجاز : نقل السلع

نقل األشخاص
أعسال حخبلفة في البناء

بيع وصنع حواد البناء
اإلسبي2اد والبصدير

البجارة.
61 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
اللة الياقوت زاوية حصطفى املعاني 
الطابق الثاني الرقم )6 الدار البيضاء 

- 6400) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : ابراهيم  قبلي  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  ابراهيم  قبلي  السيد 
دوار الجوالة الساحل برشيد )640) 

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  ابراهيم  قبلي  السيد 
دوار الجوالة الساحل برشيد )640) 

برشيد املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 15 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 13868.

(46I

ANOIR & ASSOCIES

 YOUR DOMICILIATION
AND CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace Riad Fès، 10 rue Lalla

 Aicha، appartement N° 16 Fès،
30000، fes Maroc

 YOUR DOMICILIATION AND
CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي املكبب 
رقم 8) الكائن بالطابق الرابع 

بسكاتب الصفاء طريق صفرو حوالي 
رشيد 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
63451

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 YOUR DOMICILIATION AND

.CONSULTING

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واإلجراءات  اإلدارية  االستشارات 

املبعلقة  اإلدارية  واإلجراءات 

بالشركات

وقاعات  املكاتب  تأجي2  خدحة   -

االجبساعات املجهزة

شروط  ووفق  حؤقت  توطين   -

حبفق عليها ملقر الشركة

- االستشارة والبدريب والبوجيه.

املكبب   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الرابع  بالطابق  الكائن   (8 رقم 

بسكاتب الصفاء طريق صفرو حوالي 

رشيد 30000 فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : أنوار  ياسسين  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : عيو  السيد زكرياء 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  أنوار  ياسسين  السيدة 

اقاحة أحين عسارة 3 الشقة 11 طريق 

إحوزار 30000 فاس املغرب.

 5 عنوانه(ا)  عيو  زكرياء  السيد 

 30000 الن2جس ب   ( زنقة ال 2تقال 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  أنوار  ياسسين  السيدة 

اقاحة أحين عسارة 3 الشقة 11 طريق 

إحوزار 30000 فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1940.

(47I
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N2M CONSEIL-SARL

EUROAFRO SERVICES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19، 2
 ETAGE N 4، 62000، NADOR

MAROC
EUROAFRO SERVICES شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 9 تجزئة 
التسبان الناظور - 000)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(0345
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. EUROAFRO SERVICES
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حخبلفة او البناء -بيع لواز3 وحعدات 
طباعة   - واملعلوحيات  املكبب 

االعالنات وتنظيم املناسبات .
تجزئة   9  : عنوان املقر االجبساعي 
الناظور   6(000  - التسبان الناظور 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد بنقادة حني2 : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حني2  بنقادة  السيد 
الناظور   09 رقم  التسبان  تجزئة 

000)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد بوكناني حافظ عنوانه(ا) 
 6(000 الناظور  الغربية  ترقاع  حي 

الناظور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 06 غشت 

0)0) تمت رقم 635).
(48I

PRESTACOMPTA

LOGITROM
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق األول،تجزئة املسي2ة رقم 
 CHICHAOUA، 370، شيشاوة

41000، شيشاوة املغرب
LOGITROM شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حمل رقم 
1 حركز املزوضية جساعة املزوضية ، 

شيشاوة - 41000 شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1503
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   14
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LOGITROM
غرض الشركة بإيجاز : -1 

حقاول نقل البضائع للغي2 .
املخبلفة  أشغال  حقاول   2-

والبناء 

البناء  حواد  تاجر   3-
بالبقسيط .

عنوان املقر االجبساعي : حمل رقم 
1 حركز املزوضية جساعة املزوضية ، 

شيشاوة - 41000 شيشاوة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : الزغري  عزيز  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  الزغري  عزيز  السيد 
رقم   0( أسني  قصور   01 باملسي2ة 
حراكش   40000 حكرر حراكش   170

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  الزغري  عزيز  السيد 
رقم   0( أسني  قصور   01 باملسي2ة 
حراكش   40000 حكرر حراكش   170

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  باحنبانوت  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 213/2020.
(49I

aice compta

 COSTUMER SATISFACTION
FIRST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199، 20190،

casablanca maroc
 COSTUMER SATISFACTION
FIRST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 6) شارع 
حرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

0370) البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

467947

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 COSTUMER SATISFACTION

.FIRST

حركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال هاتفي.

6) شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

حرس السلطان الطابق 1 الشقة 3 - 

0370) البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

حصة   50  : زكى  سعاد  السيدة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة عيشبا فوفانا : 50 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
رقم  السيدة سعاد زكى عنوانه(ا) 

3)) تجزئة الشبانات ح ي 3 10010 

الرباط املغرب.

فوفانا عنوانه(ا)  السيدة عيشبا 
حرس   4 شقة   ( زنقة زيي2 طابق   13

السلطان 0370) البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
رقم  السيدة سعاد زكى عنوانه(ا) 

3)) تجزئة الشبانات ح ي 3 10010 

الرباط املغرب

فوفانا عنوانه(ا)  السيدة عيشبا 
حرس   4 شقة   ( زنقة زيي2 طابق   13

السلطان 0370) البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 04 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 741803.

(50I
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FIDUBAC SARL

RENT A CAR AFRIQUIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

FIDUBAC SARL
)16حكرر شارع يوسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
RENT A CAR AFRIQUIA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي اوالد 
حيسون شارع 6) الناظور - 000)6 

الناظور املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.13(91

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 06 يوليوز 0)0) تم تمويل 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
«حي اوالد حيسون شارع 6) الناظور - 
«املرآب  إلى  الناظور املغرب»   6(000
اإلقليسية  للسندوبية  أر�سي  البمت 
 - الناظور  للشؤون اإلسالحية،إقليم 

000)6 الناظور املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 9) يوليوز 

0)0) تمت رقم )01).

(51I

BCBEL

G.M.I.C CEREALS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCBEL
 625Bd. Mohammed V 2ème
 étage bureau N°32، 20310،

Casablanca Maroc
G.M.I.C CEREALS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي، شارع 
حمسد الخاحس، الطابق الثاني، 
املكبب رقم )3 - 0310) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468999

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (5

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.G.M.I.C CEREALS

إصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملقالع،البصدير  املطاحن  وتركيب 

واالسبي2اد، البجارة بشكل عا3..

شارع   ،  : االجبساعي  املقر  عنوان 

الثاني،  الطابق  الخاحس،  حمسد 

الدار   (0310  -  3( رقم  املكبب 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : الغوتي  اإلله  عبد  السيد 

حصة بقيسة 50.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد عبد اإلله الغوتي عنوانه(ا) 
51 زنقة الفرنسيين الطابق )0 شقة 

البيضاء  الدار   (0000 س  ص   4

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد عبد اإلله الغوتي عنوانه(ا) 
 4 شقة   0( زنقة الفرنسيين الطابق 

ص س 0000) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 778)74.

(5(I

PRESTACOMPTA

 MAASARAT AZAYTOUNE
TAGMAT

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق األول،تجزئة املسي2ة رقم 
 CHICHAOUA، 370، شيشاوة

41000، شيشاوة املغرب
 MAASARAT AZAYTOUNE
TAGMAT شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار أوالد 
ادریس سیدي املخبار، شیشاوة - 

41000 شيشاوة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1501
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 MAASARAT AZAYTOUNE

.TAGMAT
غرض الشركة بإيجاز : 1 -حعصرة 

الزیبون
وتعبئة  تغلیف  في  -حقاول   (

الزیبون .
عنوان املقر االجبساعي : دوار أوالد 
 - شیشاوة  املخبار،  سیدي  ادریس 

41000 شيشاوة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : الوردي  خالد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1000  : الوردي  خالد  السيد   

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  الوردي  خالد  السيد 

حي الریاض سیدي املخبار شیشاوة . 

41000 شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  الوردي  خالد  السيد 

حي الریاض سیدي املخبار شیشاوة . 

41000 شيشاوة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بباريخ  باحنبانوت  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 212/2020.

(53I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

FNTP
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES، 50050، MEKNES

MAROC

FNTP شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 

السفلي رقم 133، حرجان ) توسيع 

– حكناس - 50050 حكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.47915

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يوليوز   (0 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

فملي  نوفل  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.000

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
يوليوز   (0 بباريخ  الشيكي  حصطفى 

.(0(0
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 335).

(54I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

FNTP
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ; RESIDENCE
 LAHRECH N° 6 MEKNES،
50050، MEKNES MAROC

FNTP شركة ذات حسؤلية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 890، 
تجزئة املنصور – حكناس - 50050 

حكناس املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.47915

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 0) يوليوز 0)0) تم تمويل 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
«رقم 890، تجزئة املنصور – حكناس 
- 50050 حكناس املغرب» إلى «الطابق 
السفلي رقم 133، حرجان ) توسيع – 

حكناس - 50050 حكناس املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 335).

(55I

PRESTACOMPTA

 ABDERRAHMANE DE 
COUTURE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق األول،تجزئة املسي2ة رقم 
 CHICHAOUA، 370، شيشاوة

41000، شيشاوة املغرب

 ABDERRAHMANE DE 

COUTURE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حمل سوق 

األحد جساعة اروهالن ايسنبانوت - 

41050 ايسنبانوت املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1499

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   10

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

: تسسيتها  بسخبصر   اإلقبضاء 

 ABDERRAHMANE DE

. COUTURE

غرض الشركة بإيجاز :

 1 -  خياطة.

) - صناعة املالبس.

حمل   : االجبساعي  املقر  عنوان 

اروهالن  جساعة  األحد  سوق 

ايسنبانوت   41050  - ايسنبانوت 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 : العش  الرحسان  عبد  السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

 : العش  الرحسان  عبد  السيد 

1000 بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

العش  الرحسان  عبد  السيد 

عنوانه(ا) حي حوالي رشيد حجسوعة 
6 زنقة 31 رقم 0) البيضاء. 0660) 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

العش  الرحسان  عبد  السيد 

عنوانه(ا) حي حوالي رشيد حجسوعة 

6 زنقة 31 رقم 0) البيضاء. 0660) 

الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بباريخ  باحنبانوت  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 211/2020.

(56I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

STRASMEK

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES، 50050، MEKNES

MAROC

STRASMEK شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

الفقيه القري رقم 16 سعادة – 

حكناس - 50000 حكناس املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.36653

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يوليوز   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

تفويت السيد (ة) إدريس شعيون 

340 حصة اجبساعية حن أصل 340 

الحسين  (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

شعيون بباريخ 8) يوليوز 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 336).

(57I

moorish co

DOPPELG AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca، 20100، casablanca

maroc

DOPPELG AGENCY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع عبد 

املوحن وزنقة سسية إقاحة شهرزاد 

3 الطابق 4 رقم 0) الدار البيضاء - 

0000) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468959

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DOPPELG AGENCY

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التسويق.

عنوان املقر االجبساعي : شارع عبد 

إقاحة شهرزاد  وزنقة سسية  املوحن 
 - الدار البيضاء   (0 4 رقم  الطابق   3

0000) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيدة سعاد حسزة : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

: حسزة  الزهراء  فاطسة   السيدة 

500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
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عنوانه(ا)  حسزة  سعاد  السيدة 

حي النسيم اسالن رقم 103 البيضاء 

0000) الدار البيضاء املغرب.

حسزة  الزهراء  فاطسة  السيدة 

فرنسا   75000 فرنسا  عنوانه(ا) 

باريس.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حسزة  سعاد  السيدة 

حي النسيم اسالن رقم 103 البيضاء 

0000) الدار البيضاء املغرب

حسزة  الزهراء  فاطسة  السيدة 

فرنسا   75000 فرنسا  عنوانه(ا) 

باريس

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 757)74.

(58I

hmm compta

إراش بيلدنك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

hmm compta

 chabab zone c imm 21 n°1 RDC

 AIN SEBAA CASABLANCA،

20250، CASABLANCA MAROC

إراش بيلدنك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 3 زنقة 

طان الطابق الرابع الرقم 36 

البيضاء - 000) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.169715

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (014 أبريل   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

الصليحي  (ة)  السيد  تفويت 

حن  اجبساعية  حصة   3.000 أحسد 

السيد  لفائدة  حصة   3.000 أصل 

أبريل   (7 الراوي الحسن بباريخ  (ة) 

.(014

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

حارس 014) تمت رقم 03)00548.

(59I

DAF WORK TANGER SARL AU sigle : DWT

 DAF WORK TANGER
Sigle : DWT

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 DAF WORK TANGER SARL AU
sigle : DWT

حي حسنانة الطابق األر�سي تجزئة 
6989 قبالة سوق القرب،، 90000، 

طنجة املغرب
 DAF WORK TANGER Sigle :

DWT شركة ذات حسؤلية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 
حسنانة الطابق األر�سي تجزئة 6989 
قبالة سوق القرب - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106749
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   1(
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 DAF  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.WORK TANGER Sigle : DWT
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حواد  وبيع  البناء  وأشغال  الصباغة 

البناء
القيا3 بجسيع العسليات البجارية 
أو  والعقارية  والصناعية  واملالية 
املنقولة والتي،حن شأنها املساهسة في 

تنسية الشركة.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
حسنانة الطابق األر�سي تجزئة 6989 
طنجة   90000  - قبالة سوق القرب 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : البتيوي  الخليل  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد الخليل البتيوي عنوانه(ا) 
 6 شقة   3 طابق  الجراوي  حي   1(

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد الخليل البتيوي عنوانه(ا) 
 6 شقة   3 طابق  الجراوي  حي   1(

90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 867)3).

(61I

TECO GEST SARLAU

OVER BAT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 Imm 7 Appt 7 GH 7

 Opperation Erreda Oulfa
 N°45 CASABLANCA، 20220،

CASABLANCA MAROC
OVER BAT شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 117. 

زنقة إبن حني2 إقاحة الزرقاء الطابق 
األول رقم ) املعارف الدار البيضاء - 

00)0) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468(43

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 OVER  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.BAT

غرض الشركة بإيجاز :  

حقاول في البناء وحخبلف األعسال

العسليات  جسيع  عاحة  وبصفة 

غي2  أو  حباشرة  بطريقة  املرتبطة 

حباشرة بغرض الشركة..

 .117  : االجبساعي  املقر  عنوان 

الطابق  زنقة إبن حني2 إقاحة الزرقاء 

) املعارف الدار البيضاء -  األول رقم 

00)0) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : رحضان  حسن  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  رحضان  حسن  السيد 

دار   93 رقم  بلوك   1 رحسة  حدينة 

بوعزة )0)0) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  رحضان  حسن  السيد 

دار   93 رقم  بلوك   1 رحسة  حدينة 

بوعزة )0)0) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 070)74.

(6(I
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FIDUCIAIRE EDAKHLA حكبب حسابات الداخلة

STE BIO SELECT PARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE EDAKHLA حكبب 

حسابات الداخلة
رقم 19 زنقة الغزالي بلوك ج) حي 

الداخلة اكادير، 80060، اكادير 

املغرب

STE BIO SELECT PARA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 94 
زنقة االبرار حي تليلة اكادير - 80000 

اكادبر املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(7917

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

املؤرخ في )) يوليوز 0)0) تقرر حل 

 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة

حبلغ رأسسالها   BIO SELECT PARA

حقرها  وعنوان  درهم   40.000
حي  االبرار  زنقة   94 رقم  اإلجبساعي 

اكادبر املغرب   80000  - تليلة اكادير 

نتيجة ل : عجز الشركة املبوالي والذي 

تجاوز 3/4 حن راسسال الشركة..

 94 البصفية ب رقم  وحدد حقر 
زنقة االبرار حي تليلة اكادير - 80000 

اكادبر املغرب. 

و عين : 

السيد(ة) لطيفة يلوح وعنوانه(ا) 
اكادير  املحسدي  الحي  رقم1118 

(ة)  كسصفي  املغرب  اكادير   80000

للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  باكادير  البجارية 

0)0) تمت رقم 76)95.

(64I

ENTREPRISE RICH

ABKKI TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ENTREPRISE RICH

 N°46BIS RUE TANGER RICH،

52400، RICH MAROC

ABKKI TRAVAUX شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

اسروتو، جساعة سيدي عياد، 

الريش - حيدلت - 400)5 الريش 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(4(7

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   01

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 ABKKI : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.TRAVAUX

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حخبلفة .

قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 

عياد،  سيدي  جساعة  اسروتو، 

الريش   5(400  - حيدلت   - الريش 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد ابقي رشيد : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  رشيد  ابقي  السيد 
زنقة درعة حي تاحسيدانت،   06 رقم 

الريش 400)5 الريش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  رشيد  ابقي  السيد 
زنقة درعة حي تاحسيدانت،   06 رقم 

الريش 400)5 الريش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (3 االببدائية بسيدلت بباريخ 

0)0) تمت رقم 114.
(65I

hmm compta

إراش بيلدنك
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي2 جديد للشركة

hmm compta
 chabab zone c imm 21 n°1 RDC

 AIN SEBAA CASABLANCA،
20250، CASABLANCA MAROC
إراش بيلدنك شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 3 زنقة 
طان الطابق 4 رقم 36 البيضاء - 

0000) الدار البيضاء املغرب.
تعيين حسي2 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.169715

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم تعيين   (014 أبريل   (7 املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي2 
تبعا  وحيد  كسسي2  أحسد  الصليحي 

لقبول اسبقالة املسي2.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

حاي 014) تمت رقم 03)00548.
(68I

sofoget

FAZ ARCHITECTURE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra، 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et

3، 14000، kenitra maroc

FAZ ARCHITECTURE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي القنيطرة 

زنقة حمسد القري وزنقة إشتيلية 

رقم 39 إقاحة أريكة حكبب 6 - 1400 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

55535

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 FAZ  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ARCHITECTURE

حهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

حعسارية.

عنوان املقر االجبساعي : القنيطرة 

إشتيلية  وزنقة  القري  حمسد  زنقة 

رقم 39 إقاحة أريكة حكبب 6 - 1400 

القنيطرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

حسداوي  السيدة فاطسة الزهراء 

 100 بقيسة  حصة   1.000  : علوي 

درهم للحصة.

حسداوي  السيدة فاطسة الزهراء 

علوي : 1000 بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
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حسداوي  السيدة فاطسة الزهراء 

 14000 القنيطرة  عنوانه(ا)  علوي 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

حسداوي  السيدة فاطسة الزهراء 

 14000 القنيطرة  عنوانه(ا)  علوي 

القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 78341.

(69I

TECO GEST SARLAU

JAKELEC

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسسال الشركة

TECO GEST SARLAU

 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation

 Erreda Oulfa CASABLANCA،

20202، CASABLANCA MAROC

JAKELEC شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي الصفا 

البقسيم رقم )E4 شقة 1 لساسفة 

00)0) دار البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.(84737

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم   (0(0 يوليوز   (1 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

«0.000)4.0 درهم» أي حن «80.000 

درهم»   4.100.000» إلى  درهم» 

حقاصة حع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 741608.

(73I

TECO GEST SARLAU

 MOROCCO TRANS
MAINTENANCE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسسال الشركة

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda Oulfa CASABLANCA،
20202، CASABLANCA MAROC

 MOROCCO TRANS
MAINTENANCE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
بعلبك رقم 66 درب بنجدية - 
00)0) الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.414675
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم   (0(0 يوليوز   07 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.500.000»
 (.000.000» إلى  درهم»   500.000»
حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 04 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 741790.

(78I

AQBOU EL HOUSSAINE

FALZIZ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AQBOU EL HOUSSAINE
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

FALZIZ SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر اغلي 
حلعب تنجداد - 600)5 تنجداد 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
13995

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. FALZIZ SARL
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة
الوصاطة

الري  قنوات  وتشييد  بناء 
والبقطي2.

قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 
اغلي حلعب تنجداد - 600)5 تنجداد 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 500  : السيد عبد العزيز عزوزي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : الفالح  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عزوزي  العزيز  عبد  السيد 
الريش  باكنو كراحة  قصر  عنوانه(ا) 

)30)5 الريش املغرب.
عنوانه(ا)  الفالح  ابراهيم  السيد 
طريق الخسيس اوالد برحيل تارودانت 

83000 تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عزوزي  العزيز  عبد  السيد 
الريش  باكنو كراحة  قصر  عنوانه(ا) 

)30)5 الريش املغرب
عنوانه(ا)  الفالح  ابراهيم  السيد 
طريق الخسيس اوالد برحيل تارودانت 

83000 تارودانت املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 675.

(79I

INFO AL MOUHASSIB

PARAFTOUH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFO AL MOUHASSIB

5 شارع صالح الدين االيوبي الطابق 

االول رقم 3، 93000، تطوان 

املغرب

PARAFTOUH شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

الحاجب رقم 73، املحنش ) - 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(7(01

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   09

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PARAFTOUH

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع املنبجات، لواز3 املعدات واملواد 

الصيدالنية بجسيع أنواعها..

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 -  ( املحنش   ،73 رقم  الحاجب 

93000 تطوان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 40.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
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السيد خالد أحسيدة : 400 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  أحسيدة  خالد  السيد 
شارع حاج حمسد بركة اقاحة سال3 
تطوان   93000  10 رقم   1 حجسع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  أحسيدة  خالد  السيد 
شارع حاج حمسد بركة اقاحة سال3 
تطوان   93000  10 رقم   1 حجسع 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (3 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 180).
(80I

عبد الكريم الشلح

 STE CHOUATI TRANS SARL
A.U

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح
حي املنصور الذهبي عسارة نصي2ي، 

16150، حشرع بلقصي2ي املغرب
 STE CHOUATI TRANS SARL A.U
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم )) 

الطابقق االول حي عبد الخالقق ) - 
16150 حشرع بلقصي2ي املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
(71

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   18
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CHOUATI TRANS SARL A.U

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
 (( رقم   : عنوان املقر االجبساعي 

 -  ( الطابقق االول حي عبد الخالقق 

16150 حشرع بلقصي2ي املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : الشواطي  يونس  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد يونس الشواطي عنوانه(ا) 

 16150  390 رقم  ب  الليسون  حي 

حشرع بلقصي2ي املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد يونس الشواطي عنوانه(ا) 

 16150  390 رقم  ب  الليسون  حي 

حشرع بلقصي2ي املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  بلقصي2ي  بسشرع  االببدائية 

3) يوليوز 0)0) تمت رقم 140.

(81I

عبد الكريم الشلح

 STE MAADEL MONTAGE
SARL A.U

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح

حي املنصور الذهبي عسارة نصي2ي، 

16150، حشرع بلقصي2ي املغرب

 STE MAADEL MONTAGE SARL

A.U شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

املخاشيم الصفصاف - 16150 

حشرع بلقصي2ي املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(69

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (4

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MAADEL MONTAGE SARL A.U

حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الت2كيب املعدني.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 16150  - الصفصاف  املخاشيم 

حشرع بلقصي2ي املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

500 حصة   : السيد عساد حعادل 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حعادل  عساد  السيد 

 16150 الصفصاف  املخاشيم  دوار 

حشرع بلقصي2ي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حعادل  عساد  السيد 

 16150 الصفصاف  املخاشيم  دوار 

حشرع بلقصي2ي املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

بباريخ  بلقصي2ي  بسشرع  االببدائية 

3) يوليوز 0)0) تمت رقم 139.

(8(I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE AL BINASRIA TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع حمسد الخاحس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة، 54000، 
خنيفرة املغرب

 STE AL BINASRIA TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حركزحد 

بوحسوسن عسالة خنيفرة - 54000 
خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
3401

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   ((
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE AL : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

. BINASRIA TRAVAUX
غرض الشركة بإيجاز : االسبغالل 

الفالحي واألعسال املخبلفة.
حركزحد   : عنوان املقر االجبساعي 
 54000 بوحسوسن عسالة خنيفرة - 

خنيفرة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : بناصري  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد حمسد بناصري عنوانه(ا) 
حركزحد بوحسوسن عسالة خنيفرة 

54000 خنيفرة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسساء 
وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد حمسد بناصري عنوانه(ا) 
حركزحد بوحسوسن عسالة خنيفرة 

54000 خنيفرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
06 غشت  االببدائية بخنيفرة بباريخ 

0)0) تمت رقم 191/20.
(83I

ZOHASI SAHARA

 BRITISH CORNER AGENCY
PRIVEE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA
193 شارع حزوار، حي الفبح، 

العيون، 70000، العيون املغرب
 BRITISH CORNER AGENCY
PRIVEE شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي الوكالة 
01 بلوك E رقم 113 العيون - 

70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

3(599
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   04
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 BRITISH CORNER AGENCY

.PRIVEE
حركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تدريب اللغة واالستشارة
العسل،  املشاريع وخطة  دراسات 
الالزحة  واألدوات  الوثائق  إعداد 

ملشاريع البنسية

العا3 واإلجراءات  عسل االتصال 

ذات الصلة

وإعداد  والنصائح  االستشارات 

امللفات للطالب الراغبين في الدراسة 

بالخارج.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 الوكالة 01 بلوك E رقم 113 العيون -

70000 العيون املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيدة خوتة العضمي عنوانه(ا) 

شارع   0( الشطر  رشيد  حوالي  حي 

الحضرحي  فيال  الزرقطوني  حمسد 

العيون 70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيدة خولة العضمي عنوانه(ا) 

شارع   0( الشطر  رشيد  حوالي  حي 

الحضرحي  فيال  الزرقطوني  حمسد 

العيون laayoune 70000 املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

11 غشت  االببدائية بالعيون بباريخ 

0)0) تمت رقم -.

(85I

B3Z CONSULTING

 EXPERTISE، PROJECT،
 MANAGEMENT ET

CONSULTING « EPMC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B3Z CONSULTING

 CITE COMMUNAL BLOC 2

 N°123 HAY HASSANI، 20250،

CASABLANCA MAROC

 EXPERTISE، PROJECT،

 MANAGEMENT ET

CONSULTING « EPMC شركة 

ذات حسؤلية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 65)، 
شارع الزرقطوني الطابق الباسع 
الرقم )9 - 00)0) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

467435
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   17
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
: تسسيتها  بسخبصر   اإلقبضاء 

 EXPERTISE، PROJECT،
 MANAGEMENT ET

.CONSULTING « EPMC
غرض الشركة بإيجاز : -الجدولة، 

البجريب والبنسيق
-تفويض إدارة املشاريع
-إجراء دراسات البناء

-إجراء دراسات على الهياكل
الطرق  بدراسات  -القيا3 

والشبكات املخبلفة
والخ 2ة  البناء  -اقبصاديات 
والبمكيم وإدارة املنازعات في حشاريع 

البناء
أعسال  جودة  وحراقبة  -حبابعة 

البناء
واملواد  اآلليات  جسيع  -اسبي2اد 

الضرورية لالسبغالل
املكاتب  واسبغالل جسيع  -إنشاء 

باملغرب وخارجه،
املحالت  جسيع  وكراء  -اقبناء 

واملخازن الضرورية لالسبغالل،
جسيع  وبيع  اقبناء  -احبالك، 
التي  والبصاريح  املاركات  ال 2اءات، 

ترتبط باملوضوع االجبساعي،
العسليات  جسيع  عاحة  -بصفة 
املالية  الصناعية،  البجارية، 
والعقارية التي يسكن أن ترتبط بصفة 

حباشرة أو غي2 حباشرة بأحد املواضيع 
املواضيع  أحد  أو  الذكر  السالفة 
تنسية  حن  تسكن  التي  املشابهة 
الشركة بسا في ذلك أنشطة البصدير 

أو االسبي2اد.
 ،(65  : االجبساعي  املقر  عنوان 
الباسع  الطابق  الزرقطوني  شارع 
الدارالبيضاء   (0(00  -  9( الرقم 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
 100  : الع 2يدي  املهدي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
الع 2يدي  املهدي  السيد 
 31 البيضاءعسارة  باب  عنوانه(ا) 
 (0000 النواصر  بوسكورة   7 شقة 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
الع 2يدي  املهدي  السيد 
 31 البيضاءعسارة  باب  عنوانه(ا) 
 (0000 النواصر  بوسكورة   7 شقة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم -.
(86I

TECO GEST SARLAU

TAJA SYSTEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda Oulfa CASABLANCA،
20202، CASABLANCA MAROC

TAJA SYSTEM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 117. 
زنقة إبن حني2 إقاحة الزرقاء الطابق 
األول رقم ) املعارف الدار البيضاء - 

00)0) الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
468(45

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 TAJA  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.SYSTEM
: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء وحخبلف األعسال
العسليات  جسيع  عاحة  بصفة  و 
غي2  أو  حباشرة  بطريقة  املرتبطة 

حباشرة بغرض الشركة.
 .117  : االجبساعي  املقر  عنوان 
الطابق  زنقة إبن حني2 إقاحة الزرقاء 
) املعارف الدار البيضاء -  األول رقم 

00)0) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد سعيد وراش : 50) حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 (50  : وراش  حصطفى  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
حصة   (50  : السيد عزيز وراش 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة بهيجة وراش : 50) حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  وراش  سعيد  السيد 
دوار لفي2اي قيادة سيدي علي دائرة 

أزحور 4100) الجديدة املغرب.
السيد حصطفى وراش عنوانه(ا) 
عسارة   15 حجسوعة   0( السال3 
الدار   (0(0( 1794ألفة  شقة   (

البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  وراش  عزيز  السيد 
 (4100 بين حينة أزحور   1 زنقة   31

الجديدة املغرب.

عنوانه(ا)  وراش  بهيجة  السيدة 
4 شقة  17 طابق  إقاحة الفرح عسارة 
الدار البيضاء   (0(0( لساسفة   10

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  وراش  سعيد  السيد 
دوار لفي2اي قيادة سيدي علي دائرة 

أزحور )0)0) الجديدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 071)74.

(87I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«CONCEPT PRINT»
إعالن حبعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314، lotissement Al Qods، El
Jadida، 24000، الجديدة املغرب

«CONCEPT PRINT» «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجبساعي : 704، 

حخزن رقم )1، املسار، حراكش - - 
حراكش املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.84(47
بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
0)0) تم اتخاذ  13 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
نادية  السيدة  تفويت   1-  : حايلي 
500 حصة  الصدقي جسيع حصصها 
الطعساوي.  هللا  عبد  السيد  لفائدة 
نوري  اللطيف  السيد عبد  وتفويت 
لفائدة  حصة   500 حصصه  جسيع 
تغيي2   2- السيدعبد هللا الطعساوي. 
القانوني للشركة حن شركة  الشكل 
شركة  إلى  املسؤولية  حمدودة 
شريك  ذات  املسؤولية  حمدودة 
هللا  عبد  السيد  تعيين   3- وحيد. 
للشركة وحيد  كسسي2  الطعساوي 

 بعد اسبقالة السيدة نادية الصدقي 
والسيد عبد اللطيف النوري.

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 
النظا3 األسا�سي البالية : 

الذي ينص   :  1-6-7-14 بند رقم 
على حايلي : الخاص بالشكل القانوني 
وحسي2  الشركاء  وحصص  للشركة 

الشركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 4886.

(88I

AIT BUREAUTIQUE

AIT BUREAUTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AIT BUREAUTIQUE
 DAR HAMRA RUE OUARKZIZ
N 273، 11000، SALE MAROC
AIT BUREAUTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي الدار 
الحسراء زنقة وركزيز رقم 73) - 

11000 سال املسلكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

31531
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 AIT  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BUREAUTIQUE
وراقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واللواز3 املكبتية.
الدار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 -  (73 رقم  وركزيز  زنقة  الحسراء 

11000 سال املسلكة املغربية.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : السيد هشا3 ايت حبارك 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

500 حصة   : السيد حراد بنمدو 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

حبارك  ايت  هشا3  السيد 
عنوانه(ا) الدار الحسراء زنقة حديونة 
رقم 10 11000 سال املسلكة املغربية.
عنوانه(ا)  بنمدو  حراد  السيد 
 (73 زنقة وركزيز رقم  الدار الحسراء 

11000 سال املسلكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
حبارك  ايت  هشا3  السيد 
عنوانه(ا) الدار الحسراء زنقة حديونة 
رقم 10 11000 سال املسلكة املغربية

عنوانه(ا)  بنمدو  حراد  السيد 
 (73 زنقة وركزيز رقم  الدار الحسراء 

11000 سال املسلكة املغربية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (3 بباريخ  بسال  االببدائية 

0)0) تمت رقم )7).

(90I

CENTRE AHGOUG

CENTRE AHGOUG
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CENTRE AHGOUG
 HAY SALAM BLOC 22 NO 712،

SALE، 11000، SALE MAROC
CENTRE AHGOUG شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي السال3 

بلوك )) رقم )71 - 11000 سال 
املسلكة املغربية

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
31661
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في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 حاي   (8
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CENTRE AHGOUG
حركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم املدر�سي وتكوين املنهي.
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 11000  -  71( )) رقم  السال3 بلوك 

سال املسلكة املغربية.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : أحكوك  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  أحكوك  حمسد  السيد 
زنقة واد شتيكات رقم 75 حي الصفاء 

11000 سال املسلكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  أحكوك  حمسد  السيد 
زنقة واد شتيكات رقم 75 حي الصفاء 

11000 سال املسلكة املغربية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بباريخ  بسال  االببدائية 

0)0) تمت رقم 337.
(91I

SOCIETE MOUNIR-OUSSADAM SARL A.U

SOCIETE MOUNIR-
OUSSADAM SARL A.U

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE MOUNIR-
OUSSADAM SARL A.U

حي تاندرة طهر السوق تاونات، 

34000، تاونات املغرب
SOCIETE MOUNIR-

OUSSADAM SARL A.U شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي تاندرة 
طهر السوق املغرب 34000 تاونات 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1671
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 ف 2اير   (7
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 SOCIETE MOUNIR-OUSSADAM

.SARL A.U
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حخبلفة 
اللواز3 املكبتية بالبقسيط.

عنوان املقر االجبساعي : حي تاندرة 
تاونات   34000 املغرب  السوق  طهر 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد حني2 الطاخ : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
حي  السيد حني2 الطاخ عنوانه(ا) 
تاونات   34000 الهريس طهر السوق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
حي  السيد حني2 الطاخ عنوانه(ا) 
تاونات   34000 الهريس طهر السوق 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 االببدائية بباونات بباريخ 

0)0) تمت رقم 14).
(9(I

JUDISCAL

DISTRAINE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JUDISCAL
 LOT HAJ FATEH RUE 4 N° 75

 OULFA، 20260، CASABLANCA
MAROC

DISTRAINE شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي الدار 
البيضاء، إقاحة الفبح شارع براهيم 
الرودني رقم 17) الطابق 1 شقة 3 - 

0370) الدار البيضاء. املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

467691
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   1(
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DISTRAINE
غرض الشركة بإيجاز : - 

اسبي2اد وتصدير جسيع املنبجات أو 
على  املواد  أو  األصناف  أو  البضائع 

اخبالف أنواعها
- البجارة اإللكت2ونية

والوساطة  والسسسرة  العسولة   -
لجسيع املنبجات؛

تجارية،  عسلية  كل  وعسوحا   -
وعقارية لها عالقة  صناعية،  حالية، 
بالنشاط  حباشرة  غي2  أو  حباشرة 
ويسكن أن تساهم في تطوير الشركة. .

الدار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
إقاحة الفبح شارع براهيم  البيضاء، 
الرودني رقم 17) الطابق 1 شقة 3 - 

0370) الدار البيضاء. املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : بوكراين  حسزة  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  بوكراين  حسزة  السيد 
تجزئة الحرية زنقة 9 رقم 17 سيدي 
حوحن 0400) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وحواطن حسي2ي الشركة : 

بوكراين  املصطفى  السيد 
 9 زنقة  الحرية  تجزئة  عنوانه(ا) 
الدار   (0400 17 سيدي حوحن  رقم 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 741554.
(94I

FOUZMEDIA

SOCIETE-SASTI TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE-SASTI TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 13، 

 MAG)1) زنقة عسر املخبار حبجر
القنيطرة - 14000 القنيطرة 

املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري -.
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (0(0 يوليوز   09 في  املؤرخ 
الحالي  االجبساعي  املقر  تمويل 
زنقة عسر املخبار   ،13» للشركة حن 
 14000  - القنيطرة   MAG)1) حبجر 
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القنيطرة املغرب» إلى «35 بيت الخي2 

الشرقية  الراحي  بي2  الثاني  الطابق 

القنيطرة   14000  - القنيطرة 

املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 1893.

(96I

STE NACIRA BEN COMPAGNE SARL AU

 STE NACIRA BEN
COMPAGNE SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE NACIRA BEN COMPAGNE

SARL AU

حي املسارة جساعة باب حرزوقة تازة، 

35000، تازة املغرب

 STE NACIRA BEN COMPAGNE

SARL AU شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي املسارة 

جساعة باب حرزوقة تازة - 35000 

تازة املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5439

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 أبريل   0(

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 NACIRA BEN COMPAGNE SARL

.AU

غرض الشركة بإيجاز : انباج حواد 

البجسيل 

ـ انباج حواد البنظيف.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - تازة  حرزوقة  باب  جساعة  املسارة 

35000 تازة املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : السيدة نصي2ة بن ازكاغ 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيدة نصي2ة بن ازكاغ عنوانه(ا) 

تازة   1 البقد3  حي   3 حجسوعة   1

35000 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيدة نصي2ة بن ازكاغ عنوانه(ا) 

تازة   1 البقد3  حي   3 حجسوعة   1

35000 تازة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   06 بباريخ  ببازة  االببدائية 

0)0) تمت رقم 471.

(97I

FOUZMEDIA

 SOCIETE ALMOIIN POUR
TRANSPORT

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE ALMOIIN POUR

TRANSPORT شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

الطبيب حي النسسة الرقم 98)1 

الزنقة 138 - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

554(5

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 SOCIETE ALMOIIN POUR

.TRANSPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدحين.
دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 1(98 الرقم  النسسة  حي  الطبيب 
القنيطرة   14000  -  138 الزنقة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد ياسين زهيد عنوانه(ا) دوار 
 1(98 الرقم  النسسة  حي  الطبيب 
الزنقة 138 14000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد ياسين زهيد عنوانه(ا) دوار 
 1(98 الرقم  النسسة  حي  الطبيب 
الزنقة 138 14000 القنيطرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 03 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم -.

(98I

CRI MEKNES

STE KENZI PROMO -SARL
إعالن حبعدد القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE KENZI PROMO -SARL
«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجبساعي : تجزئة 

الوفاء 1-31 حرجان - 50000 
حكناس املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري : -.

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
0)0) تم اتخاذ  08 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية : 
على  ينص  الذي   :  1- رقم  قرار 
حايلي : بيع الحصص االجبساعية حن 
السيد يعرف حسيد والسيد العسارتي 
عبد السال3 والسيد العسارتي حمسد 
حن  املبكونة  علي  شيدي  والسيد 
100 حصة اجبساعية للسيد الزياني 
44 حصة و السيد الودغي2ي  حمسد 
احسد 33 حصة والسيد احراح حمسد 
3) حصة حسب عقد البيع املسجل 
بباريخ 08/07/2020 . - تعيين حسي2 
جديد للشركة السيد الزياني حمسد 
تغيي2   -  . احسد  الودغي2ي  السيد  و 
رقم   ( حرجان  حن  االجبساعي  املقر 
1117 حكناس الى تجزئة الوفاء 1-31 

حرجان 3 حكناس .
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 
بند رقم 14-6-4 : الذي ينص على 
حايلي : بيع الحصص االجبساعية حن 
السيد يعرف حسيد والسيد العسارتي 
عبد السال3 والسيد العسارتي حمسد 
حن  املبكونة  علي  شيدي  والسيد 
100 حصة اجبساعية للسيد الزياني 
44 حصة و السيد الودغي2ي  حمسد 
احسد 33 حصة والسيد احراح حمسد 
3) حصة حسب عقد البيع املسجل 
بباريخ 08/07/2020 . - تعيين حسي2 
جديد للشركة السيد الزياني حمسد 
تغيي2   -  . احسد  الودغي2ي  السيد  و 
رقم   ( حرجان  حن  االجبساعي  املقر 
1117 حكناس الى تجزئة الوفاء 1-31 

حرجان 3 حكناس .
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (7 البجارية بسكناس بباريخ 

0)0) تمت رقم 05)).
(99I
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TECO GEST SARLAU

HELP EVENT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TECO GEST SARLAU
 N°45 Appt 7 GH 7 Opperation
 Erreda Oulfa CASABLANCA،
20202، CASABLANCA MAROC
HELP EVENT شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 61 اللة 

ياقوت زاوية حصطفى املعاني الطابق 
األول رقم 56 حركز رياض - 00)0) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468(41
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 حارس   05
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 HELP  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.EVENT
حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعاية واإلعالنات
العسليات  جسيع  عاحة  بصفة  و 
غي2  أو  حباشرة  بطريقة  املرتبطة 

حباشرة بغرض الشركة.
اللة   61  : عنوان املقر االجبساعي 
ياقوت زاوية حصطفى املعاني الطابق 
 (0(00  - حركز رياض   56 األول رقم 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : قلوش  رشيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  قلوش  رشيد  السيد 

الدار   (0(00 لهروين   1 حديوني 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  قلوش  رشيد  السيد 

الدار   (0(00 لهروين   1 حديوني 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 069)74.

300I

STE SUD EST GESTION SARL

 CENTRE DE DIALYSE EL
FAROUK PRIVE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي2 جديد للشركة

بن علي لألستشارة ش 3 3

)95 تجزئة املسار طريق أسفي 

حراكش، 40000، حراكش املغرب

TENZI GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي الجانب 

االيسر واحة القواسم جساعة 

تسلطانت - 40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105015

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 ف 2اير   01

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 TENZI : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.GROUPE

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

الجانب   : املقر االجبساعي  عنوان 
جساعة  القواسم  واحة  االيسر 

تسلطانت - 40000 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

1.500.000 درهم، حقسم كالبالي : 
السيد بنيوسف حسداوي : 7.500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد بوزيان عبد العزيز : 7.500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
حسداوي  بنيوسف  السيد 
 180 رقم  س   1 املسي2ة  عنوانه(ا) 

40000 حراكش املغرب.
العزيز  عبد  بوزيان  السيد 
عسارة 3   3 عن 2   ( املسي2ة  عنوانه(ا) 

شقة 5 40000 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
حسداوي  بنيوسف  السيد 
 180 رقم  س   1 املسي2ة  عنوانه(ا) 

40000 حراكش املغرب
العزيز  عبد  بوزيان  السيد 
عسارة 3   3 عن 2   ( املسي2ة  عنوانه(ا) 

شقة 5 40000 حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 البجارية بسراكش بباريخ 

0)0) تمت رقم 03)4.
301I

JURISMAG SARL

BS MAROC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades، Résidence

 Imrane،(En face école primaire
 Abdelmoumen)، Appt N°5

 Casablanca، Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

BS MAROC SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي املحل 
البجاري رقم 5)، إقاحة رياض 

أنفا، شارع بوركون - 0000) الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.135499

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 يوليوز   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
(ة) فاطسة الزهراء  تفويت السيد 
حصة   13.499 الودغي2ي  حونية 
حصة   13.500 اجبساعية حن أصل 
 La société DETROIT لفائدة 
 (4 بباريخ   HOLDING SARL AU

يوليوز 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 718)74.
30(I

 centre de developpment profesionnel des

competences

 SAHARA REPARTTION DE
MEDICAMENTS-SRP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجبساعي للشركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
 SAHARA REPARTTION DE

MEDICAMENTS-SRP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 37) 
شارع حكة حكبب 10 - 70000 

العيون املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.(3617

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 3) يوليوز 0)0) تم تمويل 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
 -  10 حكبب  حكة  شارع   (37 «رقم 
«تجزئة  إلى  العيون املغرب»   70000
 -  187 رقم   B بلوك  الوحدة  حدينة 

70000 العيون املغرب».
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
06 غشت  االببدائية بالعيون بباريخ 

0)0) تمت رقم 1793/20.

303I

LEADER FINANCE

INYAST TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE APPT N° 2 IMM

 520 AL MANAR OPERATION
 CHARAF، 40000، MARRAKECH

MAROC
INYAST TRAVAUX شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حمل رقم 
1 حي الشعيبات بلبيضة ابنجرير - 

40000 ابنجرير املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

((73
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 حارس   1(
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. INYAST TRAVAUX
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء .
عنوان املقر االجبساعي : حمل رقم 
 - حي الشعيبات بلبيضة ابنجرير   1

40000 ابنجرير املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : حسن  ج 2ان  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد ج 2ان حسن عنوانه(ا) حي 
 40000 الشعيبات بلبيضة ابنجرير 

ابنجرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد ج 2ان حسن عنوانه(ا) حي 
 40000 الشعيبات بلبيضة ابنجرير 

ابنجرير املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بابن جرير بباريخ 19 يونيو 

0)0) تمت رقم 138.
304I

حوثقة

STRICTIMMO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حوثقة
17) شارع ابراهيم الروداني، 
البقاطع،اقاحة الفبح الطابق 

األول، رقم )0، طريق الجديدة، 
الدار البيضا ء. 17) شارع ابراهيم 
الروداني، البقاطع،اقاحة الفبح 
الطابق األول، رقم )0، طريق 

الجديدة، الدار البيضا ء، 0000)، 
الدار البيضاء املغرب

strictimmo شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي البيضاء 
زنقة سوحية، إقاحة شهرزاد 3، 

الطابق الخاحس، رقم ))، بامليي - 
0340) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468777
في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.strictimmo
البطوير   : بإيجاز  غرض الشركة 
العقارات  وشراء  بيع  العقاري، 
واللياقة  الجسال  حركز  وتشغيل 

البدنية والحسا3.
البيضاء   : عنوان املقر االجبساعي 
 ،3 شهرزاد  إقاحة  سوحية،  زنقة 
 - بامليي   ،(( رقم  الخاحس،  الطابق 

0340) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد البباري نوة : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
1000 بقيسة   : السيد البباري نوة 

100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  نوة  البباري  السيد 
 11 رقم   ،03 زنقة  اناف،  تجزئة 

0))0) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  نوة  البباري  السيد 
 11 رقم   ،03 زنقة  اناف،  تجزئة 

0))0) الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 565)74.
305I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة تافياللت حلحقة 

ورزازات

 STE JONESS CARS
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة 
تافياللت حلحقة ورزازات

شارع حوالي رشيد عسارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
 STE JONESS CARS SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 
شفشاون - 45800 تنغي2 املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

685
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   10
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. JONESS CARS SARL AU
*كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

شفشاون - 45800 تنغي2 املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد يونس نشيد : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد يونس نشيد عنوانه(ا) رقم 
ورزازات   45000 الوحدة  حي   693

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد يونس نشيد عنوانه(ا) رقم 
ورزازات   45000 الوحدة  حي   693

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (8 بباريخ  بتنغي2  االببدائية 

0)0) تمت رقم -.
306I
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BCNG

 STE : IMMOPEDIA
ADVISORY & BROKERAGE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ،(65

 9ÈME ETAGE N°92 265، BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE : IMMOPEDIA ADVISORY &
BROKERAGE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 
الدار البيضاء - 0050) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468909
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 : IMMOPEDIA ADVISORY &

. BROKERAGE
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 ،(65  : االجبساعي  املقر  عنوان 
رقم)9   9 الطابق  الزرقطوني  شارع 
الدار البيضاء - 0050) الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

10.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 
 : برادة  البصي2ي  حمسن  السيد 

10.000،00 حصة بقيسة 100 درهم 

للحصة .

 : السيد حمسن البصي2ي برادة   

100 بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

برادة  البصي2ي  حمسن  السيد 

 17 تجزئة   1 كوثر  إقاحة  عنوانه(ا) 
دار بوعزة   ( الرحسة   5 رقم   ( عسارة 

البيضاء  الدار   (0050 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

برادة  البصي2ي  حمسن  السيد 

 17 تجزئة   1 كوثر  إقاحة  عنوانه(ا) 
دار بوعزة   ( الرحسة   5 رقم   ( عسارة 

البيضاء  الدار   (0050 البيضاء 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 730)74.

307I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE ADRAR ENERGIE SARL

.A.U
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع حمسد الخاحس رقم 03 

الطابق الثاني خنيفرة، 54000، 

خنيفرة املغرب

 .STE ADRAR ENERGIE SARL A.U

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي املسي2ة 
زنقة الحسا3 تيغسالين عسالة 

خنيفرة - 54000 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

3399

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   14
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

..ADRAR ENERGIE SARL A.U
االعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخبلفة والتشاور .
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
املسي2ة زنقة الحسا3 تيغسالين عسالة 

خنيفرة - 54000 خنيفرة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
: بوعزى  او  حوحى  اهقار   السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
بوعزى  او  حوحى  اهقار  السيد 
تيغسالين  املسي2ة  حي  عنوانه(ا) 

خنيفرة 54000 خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
بوعزى  او  حوحى  اهقار  السيد 
تيغسالين  املسي2ة  حي  عنوانه(ا) 

خنيفرة 54000 خنيفرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
06 غشت  االببدائية بخنيفرة بباريخ 

0)0) تمت رقم 190/20.
308I

STE FIDUCAT

 MARRAKECH
PARAPHARMACIE PROMO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
Marrakech MAROC

 MARRAKECH
 PARAPHARMACIE PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حبجر 
رقم 3 و4 عسارة النسيم رقم 3) 

املحاحيد أسكجور - 40000 حراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
105583

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
حببوعة  الشركة  تسسية 
بسخبصر  اإلقبضاء  عند 
 MARRAKECH  : تسسيتها 

.PARAPHARMACIE PROMO
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالبقسيط املواد الشبه صيدالنية.
عنوان املقر االجبساعي : حبجر رقم 
3 و4 عسارة النسيم رقم 3) املحاحيد 

أسكجور - 40000 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
500 حصة   : السيدة غزالن غزو 

بقيسة 100 درهم للحصة .
: سفياني  ودغي2ي  نوال   السيدة 
500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  غزو  غزالن  السيدة 
 96 5) عسارة  ابواب حراكش حنطقة 
ب شقة 44 40000 حراكش املغرب.

سفياني  ودغي2ي  نوال  السيدة 
عنوانه(ا) عسلية االحا3 حسلم عسارة 
اسكجور   7 املحاحيد   11 رقم  ب 

40000 حراكش املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

سفياني  ودغي2ي  نوال  السيدة 

عنوانه(ا) عسلية االحا3 حسلم عسارة 

اسكجور   7 املحاحيد   11 رقم  ب 

40000 حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114799.

309I

FLASH ECONOMIE

RAYRA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تمويل املقر االجبساعي للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

RAYRA شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 

أبواب كاليفورنيا الشقة رقم 3 

عين الشق - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(46781

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

019) تم تمويل  5) يونيو  املؤرخ في 

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

«إقاحة أبواب كاليفورنيا الشقة رقم 

3 عين الشق - 0000) الدار البيضاء 

املغرب» إلى «) عسلية حديقة الرحسة 

حديقة   3 الشقة  السفلي  الطابق 

البيضاء  الدار   (0000  - ج  الرحسة 

املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

نون 2 019) تمت رقم 1376)7.

310I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE NOTRAVAC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AQBOU EL HOUSSAINE
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

FALZIZ SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر اغلي 
حلعب تنجداد - 600)5 تنجداد 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

13995
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. FALZIZ SARL
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة
الوساطة

الري  قنوات  وتشييد  بناء 
والبقطي2.

قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 
اغلي حلعب تنجداد - 600)5 تنجداد 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 500  : السيد عبد العزيز عزوزي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : الفالح  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عزوزي  العزيز  عبد  السيد 
الريش  باكنو كراحة  قصر  عنوانه(ا) 

)30)5 الريش املغرب.

عنوانه(ا)  الفالح  ابراهيم  السيد 

طريق الخسيس اوالد برحيل تارودانت 

83000 تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عزوزي  العزيز  عبد  السيد 

الريش  باكنو كراحة  قصر  عنوانه(ا) 

)30)5 الريش املغرب

عنوانه(ا)  الفالح  ابراهيم  السيد 

طريق الخسيس اوالد برحيل تارودانت 

83000 تارودانت املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 675.

311I

BUREAU ESSOUFYANI

SBB INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي2 جديد للشركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،

70000، LAAYOUNE MAROC

SBB INTERNATIONAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

العيون الرقم )4 املر�سى - 70000 

العيون املغرب.

تعيين حسي2 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(5805

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تم تعيين   (0(0 يونيو   30 املؤرخ في 

بازي  حسي2 جديد للشركة السيد(ة) 

خالد كسسي2 آخر تبعا لقبول اسبقالة 

املسي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 االببدائية بالعيون بباريخ 

0)0) تمت رقم 1518/20.

31(I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة تافياللت حلحقة 

ورزازات

STA TORINO SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة 
تافياللت حلحقة ورزازات

شارع حوالي رشيد عسارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
 STA TORINO SERVICE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 487 
حي الوحدة - 45000 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
10919

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STA  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. TORINO SERVICE SARL
نقل   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع بدون صاحبها 
* االسبي2اد والبصدير .

عنوان املقر االجبساعي : رقم 487 
حي الوحدة - 45000 ورزازات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد كسكا3 حمسد : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد القادري كريم : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  حمسد  كسكا3  السيد 
 45000 الذهب  واد  حي   191 رقم 

ورزازات املغرب.
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عنوانه(ا)  كريم  القادري  السيد 
 45000 الوحدة  حي  رقم46)) 

ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حمسد  كسكا3  السيد 
 45000 الذهب  واد  حي   191 رقم 

ورزازات املغرب

عنوانه(ا)  كريم  القادري  السيد 
 45000 الوحدة  حي  رقم46)) 

ورزازات املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بورزازات بباريخ 9) يوليوز 

0)0) تمت رقم -.

313I

JURISMAG SARL

B&SPA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

JURISMAG SARL

 5Rue Pléiades، Résidence

 Imrane،(En face école primaire

 Abdelmoumen)، Appt N°5

 Casablanca، Maroc، 20000،

Casablanca Maroc

B&SPA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي املحل 

البجاري رقم 5)، إقاحة رياض 

أنفا، شارع بوركون - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(666(3

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يوليوز   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

(ة) فاطسة الزهراء  تفويت السيد 

حونية الودغي2ي 44 حصة اجبساعية 

حن أصل 45 حصة لفائدة السيد (ة) 

 La société DETROIT HOLDING

SARL AU بباريخ 4) يوليوز 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم )78)74.

314I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

OUED RMILA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2، 60000، OUJDA MAROC

OUED RMILA TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

النشاير باب أزهار، جساعة بوشفعة 

واد أحليل تازة - 50)35 واد أحليل 

تازة املسلكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

5449

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 OUED : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.RMILA TRAVAUX

*القيا3   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسباني  البناء  أعسال  بجسيع 

والهندسة املدنية والهياكل الهندسية 

والصرف الصحي واألعسال البيئية.

* أعسال البطوير في األحاكن العاحة 

الخضراء،  املساحات  (التستنة، 

حناطق النقل، ...)

* أعسال صيانة البناء.

باملجال  املبعلقة  *األشغال 

الغابوي والتشجي2. .

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

النشاير باب أزهار، جساعة بوشفعة 

أحليل  واد   35(50  - تازة  أحليل  واد 

تازة املسلكة املغربية.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : املوذن  الصادق  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : عزوز  الصاديق  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : املوذن  الصادق  السيد   

بقيسة 50.000 درهم.

 500  : عزوز  الصاديق  السيد 

بقيسة 50.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد الصادق املوذن عنوانه(ا) 

جساعة  أزهار،  باب  النشاير  دوار 

واد   35(50 بوشفعة واد أحليل تازة 

أحليل تازة املسلكة املغربية.

الصاديق عزوز عنوانه(ا)  السيد 

جساعة  أزهار،  باب  النشاير  دوار 

واد   35(50 بوشفعة واد أحليل تازة 

أحليل تازة املسلكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد الصادق املوذن عنوانه(ا) 

جساعة  أزهار،  باب  النشاير  دوار 

واد   35(50 بوشفعة واد أحليل تازة 

أحليل تازة املسلكة املغربية

الصاديق عزوز عنوانه(ا)  السيد 

جساعة  أزهار،  باب  النشاير  دوار 

واد   35(50 بوشفعة واد أحليل تازة 

أحليل تازة املسلكة املغربية

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  ببازة  االببدائية 

0)0) تمت رقم 353.

315I

RECOUVRCOM

ركوفركوم
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RECOUVRCOM
 rue ibn souraij angle BD Bir

 anzarane RES GHITA N 1 4° ETG
APPT 8، 20000، الدار البيضاء 

املغرب
ركوفركو3 شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة ابن 
سريج وسارع بي2 انزران اقاحة غيبة 
1 الطابق 4 رقم 8 - 0000) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468565
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (8
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

ركوفركو3.
تمصيل   : بإيجاز  غرض الشركة 

الديون، .
: زنقة ابن  عنوان املقر االجبساعي 
سريج وسارع بي2 انزران اقاحة غيبة 
الدار   (0000  -  8 رقم   4 الطابق   1

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 (.000  : لعراس  زكرية  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
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عنوانه(ا)  لعراس  زكية  السيدة 
بي2جي  حي  حسلم  بن  قطيبة  زنقة 

0000) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  لعراس  زكية  السيدة 
بي2جي  حي  حسلم  بن  قطيبة  زنقة 

0000) الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 388)74.

316I

FIDUCIAIRE HAKIM

«IMPRIM NOR EVENTS»
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد رقم 4063، الجديدة 

الرئيسية، الجديدة.، 4000)، 
الجديدة املغرب

«IMPRIM NOR EVENTS» شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 13، 

زنقة أحسد املجاطي، إقاحة األلب، 
 REDA الطابق األول، رقم 8، عند

CONSEIL، الدار البيضاء - 0000) 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
467651

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.«IMPRIM NOR EVENTS»

تصور   : بإيجاز  الشركة  غرض 
إعالنية  أعسال  تسويق،  وتصسيم، 

وأعسال طباعة..
 ،13  : االجبساعي  املقر  عنوان 
األلب،  إقاحة  املجاطي،  أحسد  زنقة 
 REDA عند   ،8 رقم  األول،  الطابق 
 (0000  - الدار البيضاء   ،CONSEIL

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد حمسد أكر3 خايف : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
خايف  أكر3  حمسد  السيد 
عنوانه(ا) الدار البيضاء 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
خايف  أكر3  حمسد  السيد 
عنوانه(ا) الدار البيضاء 0000) الدار 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 15761.
317I

Tigos

OMAREST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Tigos
 rue felix max guedeg، 70
0000)، الدار البيضاء املغرب

OMAREST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 6)، شارع 
حرس السلطان، الطابق األول، 

شقة رقم 3 - 0000) الدار البيضاءا 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
467633

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   07

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.OMAREST

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطعا3 الجساعي.

 ،(6  : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع حرس السلطان، الطابق األول، 

شقة رقم 3 - 0000) الدار البيضاءا 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

حصة   500  : بي2ور  عسر  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : السيد حمسد أعبة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

بلوك  السيد عسر بي2ور عنوانه(ا) 
ح 3   (3 رقم   9 زنقة   305 السعادة 

0570) الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  أعبة  حمسد  السيد 
إقاحة األصيل عسارة 3) رقم 3) ع س 

50)0) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

بلوك  السيد عسر بي2ور عنوانه(ا) 
ح 3   (3 رقم   9 زنقة   305 السعادة 

0570) الدار البيضاء املغرب

عنوانه(ا)  أعبة  حمسد  السيد 
إقاحة األصيل عسارة 3) رقم 3) ع س 

50)0) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 4)7415.

318I

BOUCHAHMA HICHAM

UNI ONE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

UNI ONE SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي الشرف 

حنار 03 رقم 370 حراكش حي 

الشرف حنار 03 رقم 370 حراكش 

40150 حراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.99891

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يونيو   08 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

ابكم  فدوى  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   400

(ة) حسيد  400 حصة لفائدة السيد 

حلبوف بباريخ 08 يونيو 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   07 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم )476.

319I

FLASH ECONOMIE

ATLAS JR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،

CASABLANCA MAROC

ATLAS JR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 

أبواب كاليفورنيا الشقة رقم 3 

عين الشق - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
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تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.3131(5
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
019) تم تمويل  5) يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
«إقاحة أبواب كاليفورنيا الشقة رقم 
3 عين الشق - 0000) الدار البيضاء 
املغرب» إلى «) عسلية حديقة الرحسة 
حديقة   3 الشقة  السفلي  الطابق 
البيضاء  الدار   (0000  - ج  الرحسة 

املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

حارس 0)0) تمت رقم 33)734.
3(0I

BOUCHAHMA HICHAM

UNI ONE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
UNI ONE SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي الشرف 

حنار 03 رقم 370 حراكش حي 
الشرف حنار 03 رقم 370 حراكش 

40150 حراكش املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.99891

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (0(0 يونيو   08 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
«000.)38 درهم» أي حن «160.000 
عن  درهم»   54(.000» إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   07 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم )476.
3(1I

HANA COMPTA MAROC

«HORIZON SAKANE»
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC

 RESIDENCE AL WAFA N°A1

 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA، 24000، EL JADIDA

MAROC

«HORIZON SAKANE» شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

البناء البديل تجزئة رقم1، الطابق 

األول الجديدة - 4000) الجديدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

16751

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   05

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.«HORIZON SAKANE»

 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أعسال   - عقاري.  بناء،حنعش 

اسبي2اد  تجاري.-  حفاوض  حخبلفة.- 

وتصدير.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الطابق  رقم1،  تجزئة  البديل  البناء 

الجديدة   (4000  - الجديدة  األول 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : اإلله  السيد فهيم عبد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد فهيم عبد اإلله عنوانه(ا) 
الجديدة 4000) الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد فهيم عبد اإلله عنوانه(ا) 
الجديدة 4000) الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالجديدة بباريخ 10 غشت 

0)0) تمت رقم 5193).
3((I

MIDO FOOD SARL AU

MIDO FOOD SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MIDO FOOD SARL AU
املركز البجاري عين تكي الرقم07 

جساعة بني يخلف، 8815)، 
املحسدية املغرب

MIDO FOOD SARL AU شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي املركز 

البجاري عين تكي الرقم07 جساعة 
بني يخلف - 8815) املحسدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(5835
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   08
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 MIDO : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.FOOD SARL AU

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتوزيع املنبجات الغذائية

البجارة
نقل البضائع.

املركز   : االجبساعي  املقر  عنوان 
جساعة  الرقم07  تكي  عين  البجاري 
بني يخلف - 8815) املحسدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : لكبيدة  املهدي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  لكبيدة  املهدي  السيد 
تجزئة عين تكي الرقم40) بني يخلف 

8815) املحسدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  لكبيدة  املهدي  السيد 
تجزئة عين تكي الرقم40) بني يخلف 

8815) املحسدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  باملحسدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 871.
3(3I

BOUCHAHMA HICHAM

UNI ONE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي2 جديد للشركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
UNI ONE SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 

حي الشرف حنار 03 رقم 370 
 marrakech 40150 حراكش

MARRAKECH املغرب.
تعيين حسي2 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.99891
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بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم تعيين   (0(0 يونيو   08 املؤرخ في 
حسي2 جديد للشركة السيد(ة) احزداو 
اشرف كسسي2 آخر تبعا إلقالة حسي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   07 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم )476.
3(4I

HANA COMPTA MAROC

«PARA SPINOSA»
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HANA COMPTA MAROC
 RESIDENCE AL WAFA N°A1
 RDC AVENUE MOHAMED V

 EL JADIDA، 24000، EL JADIDA
MAROC

«PARA SPINOSA» شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

العلويين تجزئة الحائط حلك الشيخ 
األحانة 13 حبجر رقم 1 الجديدة - 

4000) الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

166(1
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (3
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 PARA» : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.«SPINOSA
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  تاجر   - الطبية.  األجهزة  وشراء 

وسيط يقو3 باالسبي2اد والبصدير.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
العلويين تجزئة الحائط حلك الشيخ 

 - الجديدة   1 رقم  حبجر   13 األحانة 

4000) الجديدة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : غيبوحي  كسال  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  غيبوحي  كسال  السيد 

الجديدة 4000) الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  غيبوحي  كسال  السيد 

الجديدة 4000) الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالجديدة بباريخ 15 يوليوز 

0)0) تمت رقم 5079).

3(5I

JURISMAG SARL

CHELLAH BEAUTY SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسبسرار نشاط الشركة

CHELLAH BEAUTY SARL

شركة حمدودة املسؤولية، رأسسالها 

1.000.000 درهم

املقر الرئي�سي : 50، زنقة الجزائر، 

الطابق األر�سي يسار الدار البيضاء 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

38(737

اسبسرارية نشاط الشركة

يوليوز   1 بسقب�سى حمضر بباريخ 

قرر الجسع العا3 االسبثنائي   ،(0(0

اسبسرارية نـشاط الشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  البجاري 

تمت   2020/08/12 بباريخ  البيضاء 

رقم 783)74

3(6I

BOUCHAHMA HICHAM

UNI ONE SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي2 جديد للشركة

BOUCHAHMA HICHAM
 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA
 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc
UNI ONE SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي الشرف 

حنار 03 رقم 370 حراكش حي 
الشرف حنار 03 رقم 370 حراكش 

40150 حراكش املغرب.
تعيين حسي2 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.99891

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم تعيين   (0(0 يونيو   08 املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي2 
الت2وفي زينب كسسي2 آخر تبعا إلقالة 

حسي2.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   07 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم )476.
3(8I

FOUZMEDIA

 SOCIETE KRIMD
SOLUTION TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE KRIMD SOLUTION

TRANSPORT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية شارع 
ادريس االك 2 عسر املخبار حوالي 

عبدالرحسان ياسسينة حول املحل 
رقم 90 - 14000 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
55405

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 SOCIETE KRIMD SOLUTION

.TRANSPORT

: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املسبخدحين

حقاول في نقل السلع

املخبلفة  األشغال  في  حقاول 

واشغال البناء.

زاوية   : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع ادريس االك 2 عسر املخبار حوالي 

املحل  حول  ياسسينة  عبدالرحسان 

رقم 90 - 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  جهان  دحو  السيدة 

زنقة القائد املعطي عسارة 19 الشقة 

رقم 7 14000 القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  كريم  ادريس  السيد 

العربي  املغرب   3 الشقة   5( عسارة 

14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  جهان  دحو  السيدة 

زنقة القائد املعطي عسارة 19 الشقة 

رقم 7 14000 القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

يوليوز 0)0) تمت رقم -.

330I
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ساجيس كونساي

STE LE BATI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

ساجيس كونساي

حكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 

هللا الطابق الثالث رقم 36 فاس، 

30000، فاس املغرب

STE LE BATI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي : رقم 84، 

تجزئة النزهة، طريق عين الشقف - 

30000 فاس املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.(7045

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

املؤرخ في )) يوليوز 0)0) تقرر حل 

STE LE BATI شركة ذات املسؤولية 

 (00.000 رأسسالها  حبلغ  املحدودة 

اإلجبساعي  حقرها  وعنوان  درهم 

طريق عين  النزهة،  تجزئة   ،84 رقم 

املغرب  فاس   30000  - الشقف 

نتيجة لبعث2 في النشاط البجاري.

و عين : 

حفيد  حصطفى  السيد(ة) 

البديع  حدائق   15 فيال  وعنوانه(ا) 

األندلس طريق عين الشقف حوالي 

املغرب  فاس   30000 يعقوب 

كسصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

بباريخ )) يوليوز 0)0) وفي رقم 84، 

 - طريق عين الشقف  تجزئة النزهة، 

30000 فاس املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1965/2020.

331I

ABENN AUDIT & CONSEIL

SAMIPROMO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
 RES BASMA 1 GH1 ETG RDC

 APPT 3، 20000، CASABLANCA
MAROC

SAMIPROMO شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 03 زنقة 
إبن العريف رواق ياسسينة طابق 3 - 

0000) الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.35(799

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم   (0(0 يوليوز   08 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   4.000.000»
«1.000.000 درهم» إلى «5.000.000 
حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 05 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 741901.

33(I

BCBEL

KAPISOFT CONSULTING
إعالن حبعدد القرارات

BCBEL
 625Bd. Mohammed V 2ème
 étage bureau N°32، 20310،

Casablanca Maroc
 KAPISOFT CONSULTING

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجبساعي : شارع 
حمسد بوزيان، العسارة B،الطابق 
الرابع، املكبب رقم 1، حي السالحة 
3، سيدي عثسان، حوالي رشيد - 

0000) الدار البيضاء املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.319461

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

تم اتخاذ   (0(0 ف 2اير   10 املؤرخ في 

القرارات البالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 

 500 تفويت  الشركاء  قرر   : حايلي 

درهم50.000.00حن  بقيسة  حصة 

طرف السيد عدنان الغندور لفائدة 

بهذا يصبح توزيع  السيد علي اوزيد. 

رأسسال علي الشكل البالي : - 

السيد عدنان الغندور 500حصة. - 

السيد علي اوزيد 500حصة.

قرار رقم ) : الذي ينص على حايلي 

: قرر الشركاء تمويل الشكل القانوني 

املسؤولية  ذات  شركة  حن  للشركة 

شركة  إلى  وحيد  بشريك  املحدودة 

ذات املسؤولية املحدودة.

 قرار رقم 3 : الذي ينص على حايلي :

تمويل املقر االجبساعي  قرر الشركاء 

زنقة   (9  : للشركة إلي العنوان البالي 

الرابع،  الطابق  سرزك،  أكسبان 

املكبب رقم 8، البيضاء.

قرار رقم 4 : الذي ينص على حايلي : 

تعيين السيدان عدنان الغندور وعلي 

اوزيد كسسي2ان للشركة وذلك لفت2ة 

غي2 حمدودة تبعا ملقبضيات القانون 

. - جسيع العقود واملعاحالت  األساس 

وكل حا يبعلق بالشركة يبم إحضائها 

حن طرف املسي2ين السيدان عدنان 

الغندور وعلي اوزيد.

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 

 بند رقم 4 : الذي ينص على حايلي :

الطابق  سرزك،  أكسبان  زنقة   (9

الرابع، املكبب رقم 8، البيضاء.

 بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي :

الحصص علي الشكل البالي : - 

السيد عدنان الغندور 500حصة. - 

السيد علي اوزيد 500حصة.

 بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي :

توزيع رأسسال علي الشكل البالي : - 

السيد عدنان الغندور 500حصة. - 

السيد علي اوزيد 500حصة.

بند رقم 15 : الذي ينص على حايلي : 

تعيين السيدان عدنان الغندور وعلي 

اوزيد كسسي2ان للشركة وذلك لفت2ة 

غي2 حمدودة تبعا ملقبضيات القانون 

. - جسيع العقود واملعاحالت  األساس 

وكل حا يبعلق بالشركة يبم إحضائها 

حن طرف املسي2ين السيدان عدنان 

الغندور وعلي اوزيد.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

ف 2اير 0)0) تمت رقم 731987.

333I

احغار عبد الغافور

STE AUTO RITAJ

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل البصفية

احغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقاحة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان، 93000، 

تطوان املغرب

STE AUTO RITAJ شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : شارع 

ارنجينة زنقة 11 رقم ) طبولة 

تطوان شارع ارنجينة زنقة 11 رقم 

) طبولة تطوان 93000 تطوان 

املغرب.

قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.(1959

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر   (0(0 غشت   (7 في  املؤرخ 

شركة ذات   STE AUTO RITAJ حل 

الشريك ذات  حمدودة  حسؤلية 
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 100.000 رأسسالها  حبلغ  الوحيد   

درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

ارنجينة زنقة 11 رقم ) طبولة تطوان 

) طبولة  11 رقم  شارع ارنجينة زنقة 

تطوان 93000 تطوان املغرب نتيجة 

للخسارة.

و عين : 

العافية  حمسد  السيد(ة) 

 11 زنقة  ارنجينة  شارع  وعنوانه(ا) 

93000 تطوان  ) طبولة تطوان  رقم 

املغرب كسصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

شارع  وفي   (0(0 غشت   (7 بباريخ 

ارنجينة زنقة 11 رقم ) طبولة تطوان 

- 93000 تطوان املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 99)).

334I

FIDUCIAIRE

ECCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

FIDUCIAIRE

 RUE ALLAL AL FASSI، 20130،

CASABLANCA MAROC

ECCO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RUE DE وعنوان حقرها اإلجبساعي

 LA MER ADRIATIQUE AIN DIAB

.- 20000 CASABLANCA MAROC

رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري -.

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تم   (0(0 ف 2اير   (8 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

 10.000» أي حن  درهم»   105.400»

عن  درهم»   115.400» إلى  درهم» 

أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

حارس 0)0) تمت رقم 734467.

335I

CABINET KHACHIM

 HONORED INVEST SARL 

A.U

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI، 14000، KENITRA

MAROC

 HONORED INVEST SARL A.U 

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حكبب رقم 

8 الطابق السادس عسارة 15 إقاحة 

II شارع الحسن الثاني القنيطرة - 

14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

55539

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HONORED INVEST SARL A.U

تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

باملواد الغذائية العاحة

بيع وتوزيع املواد الغذائية العاحة 

إلى املنازل .

حكبب   : االجبساعي  املقر  عنوان 

عسارة  السادس  الطابق   8 رقم 

الثاني  الحسن  شارع   II إقاحة   15

القنيطرة - 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : حمسد  حشكور  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حشكور  حمسد  السيد 

اوجيه  اوالد   611 رقم   3 بلوك 

القنيطرة 1400 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حشكور  حمسد  السيد 

اوجيه  اوالد   611 رقم   3 بلوك 

القنيطرة 1400 القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 045).

336I

احغار عبد الغافور

 STE CHARCUTERIE 

(HALAL) NORD FOOD

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

احغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقاحة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان، 93000، 

تطوان املغرب

 STE CHARCUTERIE (HALAL) 

NORD FOOD شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي املنطقة 

الصناعية تجزئة 7)1 تطوان 

املنطقة الصناعية تجزئة 7)1 

تطوان 93000 تطوان املغرب.

حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.4969

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر   (0(0 يوليوز   08 في  املؤرخ 

حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة  حل 

 STE الوحيد  الشريك  ذات 

 CHARCUTERIE (HALAL) NORD

 100.000 رأسسالها  حبلغ   FOOD

اإلجبساعي  حقرها  وعنوان  درهم 

 1(7 تجزئة  الصناعية  املنطقة 

تجزئة  الصناعية  املنطقة  تطوان 

تطوان املغرب   93000 تطوان   1(7

نتيجة ل : الخسارة .

املنطقة  البصفية ب  حقر  وحدد 

تطوان   1(7 تجزئة  الصناعية 

 1(7 تجزئة  الصناعية  املنطقة 

تطوان 93000 تطوان املغرب. 

و عين : 

ج 2ان  يوسف  السيد(ة) 

شارع الجيش امللكي رقم  وعنوانه(ا) 

 93000 8 تطوان  8 شقة  509 طابق 

تطوان املغرب كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   05 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 300).
337I

NOUR AALFAJRE

ESP MED
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESP MED
145 شارع حمسد الخاحس الطابق 
 Tanger ،90000 ،(8 الرابع شقة

Maroc
ESP MED شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 47 
حفباح الخي2 شارع ولي العهد طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106959
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 ESP  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. MED
تصسيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصنيع األجهزة الصناعية وخدحات 

األعسال.
 47 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 
حفباح الخي2 شارع ولي العهد طنجة - 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : الشكر  يميى  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  الشكر  يميى  السيد 
5 حروان  4 حجسوعة  اقاحة الزحوري 
1 رقم ) طنجة 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  الشكر  يميى  السيد 
5 حروان  4 حجسوعة  اقاحة الزحوري 
1 رقم ) طنجة 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 33056).
340I

FLASH ECONOMIE

DECOMART PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

DECOMART PRO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 50 زنقة 
عبد الكريم الديوري الطابق 1 

الشقة 1 - 0000) الدار البيضاء 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
468981

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DECOMART PRO
-شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتسثيل  وتصدير  واسبي2اد  وبيع 
األجهزة  أسا�سي  بشكل  وتوزيع 
واألجهزة  املنزلية  واألدوات  واملعدات 

املنزلية،أصحاب الفنادق واملجسعات 
واألواني الفخارية واألواني الزجاجية 
واملواد الغذائية الزراعية واملعجنات 
وبشكل عا3 جسيع املنبجات واملواد 

واألدوات 
واملعدات حن أي طبيعة ؛

املواد  وبيع  واسبي2اد  -شراء 
للنشاط  األساسية  واملكونات  الخا3 

اإلجبساعي
جسيع  واسبغالل  وحيازة  -إنشاء 

براءات االخت2اع لحسابه الخاص،
البجارية  والعالحات  الت2اخيص 

والعسليات ؛
عسل  أو  شركة  أي  في  -املشاركة 
تجاري لديها كائن حشابه أو ذي صلة.
زنقة   50  : عنوان املقر االجبساعي 
 1 الطابق  الديوري  الكريم  عبد 
البيضاء  الدار   (0000  -  1 الشقة 

املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 500.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 السيد القضيوي االدري�سي سعيد :
درهم   100 بقيسة  حصة   (.500

للحصة .
عبد  االدري�سي  القضيوي  السيد 
هللا : 500.) حصة بقيسة 100 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد القضيوي االدري�سي سعيد 
الطيور  غناء  حسر   34 عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   (0000 الرحيطاج 

املغرب .
عبد  االدري�سي  القضيوي  السيد 
الطريق  حسر   14 رقم  عنوانه(ا)  هللا 
الدار   (0000 األخضرالرحيطاج 

البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد القضيوي االدري�سي سعيد 
الطيور  غناء  حسر   34 عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   (0000 الرحيطاج 

املغرب 

االدري�سي  القضيوي  السيد 
حسر   14 رقم  عنوانه(ا)  هللا  عبد 
 (0000 األخضرالرحيطاج  الطريق 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 768)74.
341I

اكسازار كونساي

EL MEBADARA
شركة البضاحن

تمويل الشكل القانوني للشركة

اكسازار كونساي
 N°18 COMPLEXE BUREAUX
 ATLAS 13 AVENUE JOULANE
ATLAS، 30000، FES MAROC
EL MEBADARA شركة البضاحن
 N451 و عنوان حقرها االجبساعي
 BLOC C LOT AL WIFAQ AIN
. SMEN ZOUAGA - 30000 FES
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.45(79

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 0) يوليوز 0)0) تم تمويل 
الشكل القانوني للشركة حن «شركة 
البضاحن» إلى «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1961/2020.
34(I

اكسازار كونساي

EL MEBADARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

اكسازار كونساي
 N°18 COMPLEXE BUREAUX
 ATLAS 13 AVENUE JOULANE
ATLAS، 30000، FES MAROC
EL MEBADARA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 N451 وعنوان حقرها اإلجبساعي
 BLOC C LOT AL WIFAQ AIN
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 SMEN ZOUAGA - 30000 FES
.MAROC

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.45(79
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (0(0 يوليوز   (0 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
 40.000» أي حن  درهم»   100.000»
عن  درهم»   140.000» إلى  درهم» 
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1961/2020.
343I

FIDULIMAR

CELEXPO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR، 45000،
OUARZAZATE MAROC

CELEXPO شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

تكينت بوزروال - 47900 زاكورة 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
3(35

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CELEXPO

البناء   1-  : غرض الشركة بإيجاز 

واالشغال املخبلفة -2كراء االليات 3 

البصدير واالست2اد.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

زاكورة   47900  - بوزروال  تكينت 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد حسيد ايت احساد : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

احساد  ايت  حسيد  السيد 

بوزروال  تكينت  دوار  عنوانه(ا) 

47900 زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

احساد  ايت  حسيد  السيد 

بوزروال  تكينت  دوار  عنوانه(ا) 

47900 زاكورة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بزاكورة بباريخ - تمت رقم 

.-

344I

CABINET KHACHIM

W N TRANS SARL A.U
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI، 14000، KENITRA

MAROC

W N TRANS SARL A.U شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

اإلنارة رقم 105 القنيطرة - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية

 حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

55577

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   15

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 W N  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.TRANS SARL A.U

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدحين 

نقل البضائع

النقل السياحي.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 14000  - القنيطرة   105 اإلنارة رقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد نوفل عسو : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد نوفل عسو عنوانه(ا) زنقة 

 14000  11 حجسوعة   48 رقم   16(

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد نوفل عسو عنوانه(ا) زنقة 

 14000  11 حجسوعة   48 رقم   16(

القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 073).

345I

JURISMAG SARL

 SOCIETE DES SILOS

PORTUAIRES – SOSIPO SA

إعالن حبعدد القرارات

 SOCIETE DES SILOS

 PORTUAIRES – SOSIPO SA

شركة حجهولة االسم، رأسسالها 

1.000.000 درهم

املقر الرئي�سي : إقاحة فضاء بال 

حثيل، الطابق 5، تجزئة البوفيق، 

سيدي حعروف 

الدار البيضاء 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

35079

باملجلس  جدد  أعضاء  تعيين 

بباريخ  حمضر  بسقب�سى  اإلشرافي 

العا3  الجسع  قرر   ،25/06/2020

أعضاء  تعيين  العادي،  السنوي 

ست  ملدة  اإلشرافي  للسجلس  جدد 

سنوات تـنـبهي في نهاية اجــبــساع   (6(

الجسعــية العاحة العاديــة للسساهسين 

املنعـقـد في عا3 6)0) بشأن حسابات 

السنة املنـتهية في 31/12/2025، على 

النمو البالي : 

السيد حمسد سبكي.

السيد حمسد بل الخادير.

السيد التشي2 عرباني.

السيد صالح شيمي.

السيد نور الدين دريوش.

السيد شرف دافر.

السيد حوالي عبد القادر العلوي.

السيد هشا3 حمسن.

السيد عبد اللطيف عزيم.

السيدة فبيمة البلغيتي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  البجاري 

تمت   2020/08/12 بباريخ  البيضاء 

رقم 719)74

346I
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AUDIFIN

 UNIVERSAL REAL ESTATE
(URE) SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AUDIFIN
 117Angle Rue de Rome et AV
 2 Mars، 20490، Casablanca

Maroc
 UNIVERSAL REAL ESTATE

SARL (URE) شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 49 زنقة 
عالل بن عبد هللا 49 زنقة عالل 
بن عبد هللا 00000 الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.(44(19

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 يوليوز   06 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
تفويت السيد (ة) حريم األصفاري 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   186
1.000 حصة لفائدة السيد (ة) زهي2 

األصفاري بباريخ 06 يوليوز 0)0).
جسالي  بشرى  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   30
1.000 حصة لفائدة السيد (ة) زهي2 

االصفري بباريخ 06 يوليوز 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 03 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 741610.
347I

BUREAU ESSOUFYANI

SBB INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA،
70000، LAAYOUNE MAROC
SBB INTERNATIONAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

العيون الرقم )4 املر�سى - 70000 

العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(5805

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يونيو   30 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

بوسبة  يونس  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   500

1.000 حصة لفائدة السيد (ة) خالد 

بازي بباريخ 30 يونيو 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   14 االببدائية بالعيون بباريخ 

0)0) تمت رقم 1518.

348I

FIDULIMAR

MERBIMPO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY EL

 HASSANY KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

MERBIMPO شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار ايت 

بوالطيب قلعة حكونة - 45800 تنغي2 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

681

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   18

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MERBIMPO
-1البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االليات  كراء   2- واالشغال املخبلفة 

-3 البصدير واالست2اد.
: دوار ايت  عنوان املقر االجبساعي 
بوالطيب قلعة حكونة - 45800 تنغي2 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد سفيان ايت حدو : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد سفيان ايت حدو عنوانه(ا) 
حكونة  قلعة  بوالطيب  ايت  دوار 

45800 تنغي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد سفيان ايت حدو عنوانه(ا) 
حكونة  قلعة  بوالطيب  ايت  دوار 

45000 تنغي2 املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بتنغي2 بباريخ - تمت رقم -.

349I

TEMESNA SARL

LE 147 DAMASCO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TEMESNA SARL
 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED
 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC
LE 147 DAMASCO شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 1048 
بلوك س حي الكسال )0 سطات - 

6000) سطات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

6035

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   01

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 LE 147 : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

. DAMASCO

غرض الشركة بإيجاز : حقهى.

 1048  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - سطات   0( الكسال  حي  بلوك س 

6000) سطات املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : السيد لبي عبدالرحسان 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد لبي عبدالرحسان عنوانه(ا) 

 0( الكسال  حي  س  بلوك   1048

سطات 6000) سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد لبي عبدالرحسان عنوانه(ا) 

 0( الكسال  حي  س  بلوك   1048

سطات 6000) سطات املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

)1 غشت  االببدائية بسطات بباريخ 

0)0) تمت رقم 644/20.

350I
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FIDUCIAIRE RAFYA

«OCEAN - PRO»

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE RAFYA

شارع عبد الرحسان الدكالي، 

تجزئة النخل، عسارة 9، الشقة )، 

الجديدة، 4000)، الجديدة املغرب

«OCEAN - PRO» شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

ستيل، رقم 7، الطابق الثاني، شقة 

5، الجديدة - 4000) الجديدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

16749

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.«OCEAN - PRO»

غرض الشركة بإيجاز : - االنعاش 

العقاري. - بيع حواد البناء بالبقسيط. 

- نقل البضائع للغي2..

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الطابق الثاني، شقة   ،7 رقم  ستيل، 

الجديدة   (4000  - الجديدة   ،5

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد علي حنضور : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حنضور  علي  السيد 

الجديدة 4000) الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حنضور  علي  السيد 

الجديدة 4000) الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالجديدة بباريخ 10 غشت 

0)0) تمت رقم )519).

351I

SUD INVEST CONSULTING

ASOMOVIT SECU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين حسي2 جديد للشركة

SUD INVEST CONSULTING

زنقة القبطان اريكي اقاحة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الطابق ) الشقة رقم

40000، MARRAKECH MAROC

ASOMOVIT SECU شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N° 55 وعنوان حقرها اإلجبساعي

 HAY PAM GROUPE 06 BLOC 01

 SIDI BENNOUR - 40000 SIDI

.BENNOUR MAROC

تعيين حسي2 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.(753

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

0)0) تم تعيين  10 غشت  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي2 

وحيد  كسسي2   BADER MARYAM

تبعا إلقالة حسي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بنور  بسيدي  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 3745.

35(I

IFCOF

 SOCIÉTÉ DE GESTION

 DE SNACK ET DE

RESTAURATIONS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تمويل املقر االجبساعي للشركة

IFCOF

 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT

 7 CASABLANCA، 20550،

casablanca MAROC

 SOCIÉTÉ DE GESTION DE

 SNACK ET DE RESTAURATIONS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

املستشفيات 71 زنقة فرساي وروبر 

حيالن - 0000) البيضاء املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.185101

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

املؤرخ في 14 يوليوز 0)0) تم تمويل 

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

فرساي  زنقة   71 املستشفيات  «حي 

البيضاء   (0000  - حيالن  وروبر 

زنقة   3 باب انفا  إلى «فضاء  املغرب» 

البيضاء   (0050  - املنصور  باب 

املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 05 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 3)7419.

353I

M&A PROCUREMENT

M&A PROCUREMENT

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M&A PROCUREMENT

 DR TIZGUI ROUTE TAFRAOUT

 AIT ISSAFEN TIZNIT-MAROC،

85450، TIZNIT MAROC

M&A PROCUREMENT شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي طريق 

الدكبور تيزقوي تفروت آيت 

إيسافين تزنيت املغرب. - 85450 

TIZNIT MAROC

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

4387

 04 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 غشت 

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 M&A  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.PROCUREMENT

توريد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في  العاحلة  واملنظسات  البعاونيات 

القطاع الزراعي واملنبجات املحلية..

طريق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الدكبور تيزقوي تفروت آيت إيسافين 

 TIZNIT  85450  - املغرب.  تزنيت 

.MAROC

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد حمسد حوكون : 100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حوكون  حمسد  السيد 

تيزنيت  اسفن  ايت  البيض  دوار 

.TIZNIT MAROC 85450

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حوكون  حمسد  السيد 

تيزنيت  اسفن  ايت  البيض  دوار 

TIZNIT MAROC 85450

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   06 االببدائية ببيزنيت بباريخ 

0)0) تمت رقم 515/2020.

354I

STE HTCPRO SARL

K.J. SERVICE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE، 38

14000، KENITRA MAROC

K.J. SERVICE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 59، 

حمل )، املغرب العربي ب) - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

55571

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   07

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 K.J.  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SERVICE

لواز3   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املكبب.

- تجارة.

- حندوب البجارة.

عنوان املقر االجبساعي : إقاحة 59، 

حمل )، املغرب العربي ب) - 14000 

القنيطرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : السيدة جوهري خديجة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

خديجة  جوهري  السيدة 
حي   605 رقم   1 حنطقة  عنوانه(ا) 

حوالي اسساعيل 11000 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

خديجة  جوهري  السيدة 
حي   605 رقم   1 حنطقة  عنوانه(ا) 

حوالي اسساعيل 11000 سال املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 78438.

355I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE DECO -SELECT SARL/

AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret،

60000، Oujda Maroc

 STE DECO -SELECT SARL/AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

الفرح رقم 70 ظهر ملحلة وجدة - 

60000 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

35391

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DECO -SELECT SARL/AU

ديكور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق واملحالت البجارية + االسبي2اد 

والبصدير.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - وجدة  ملحلة  ظهر   70 رقم  الفرح 

60000 وجدة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد العبدالوي أساحة : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

أساحة  العبدالوي  السيد 

الفرح  تجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه(ا) 

وجدة   41 رقم   16 البهجة  زنقة 

60000 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

أساحة  العبدالوي  السيد 

الفرح  تجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه(ا) 
وجدة   41 رقم   16 البهجة  زنقة 

60000 وجدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   06 بباريخ  بوجدة  البجارية 

0)0) تمت رقم 1676.

356I

CABINET KHACHIM

JOUDY EQUIPEMENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI، 14000، KENITRA

MAROC

 JOUDY EQUIPEMENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي أليانس 

-6-N 2 دارنا شارع حهدية ) تجزئة

176C القنيطرة - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

55537

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 JOUDY : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.EQUIPEMENT SARL

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاقي2 العاحة.

بيع حواد البناء.

أليانس   : االجبساعي  املقر  عنوان 

N 2-6- تجزئة   ( دارنا شارع حهدية 

القنيطرة   14000  - القنيطرة   176C

املغرب.
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أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 700  : حسدون  يوسف  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 300  : قور�سي  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد يوسف حسدون عنوانه(ا) 

حنطقة البنشيط بلوك س الرقم 31 

14000 القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  قور�سي  حمسد  السيد 

حي البنشيط طريق   4 بلوك س رقم 

حهدية 14000 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد يوسف حسدون عنوانه(ا) 

حنطقة البنشيط بلوك س الرقم 31 

14000 القنيطرة املغرب

عنوانه(ا)  قور�سي  حمسد  السيد 

حي البنشيط طريق   4 بلوك س رقم 

حهدية 14000 القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 044).

357I

املقفلجي علي

TRANSPINOZA SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املقفلجي علي

قيسارية الوحدة الطابق الثاني رقم 

املكبب 10، 93000، تطوان املغرب

TRANSPINOZA SARL AU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

االحانة زنقة 15 كدية السبع - 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(7(73

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   10

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TRANSPINOZA SARL AU

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدحين لحساب الغي2.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

االحانة زنقة 15 كدية السبع - 93000 

تطوان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : بولعيش  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد حمسد بولعيش عنوانه(ا) 

 900(0  577 رقم  االندلس  تجزئة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد حمسد بولعيش عنوانه(ا) 

 900(0  577 رقم  االندلس  تجزئة 

طنجة املغرب

عنوانه(ا)  بولعيش  بكر  السيد 

املدر�سي عسارة  املقفع حي  بن  شارع 

حيون رقم 1 93000 تطوان املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   05 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 95)).

358I

STE FIDU WHITE

NEG MABRO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

STE FIDU WHITE

 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1

 APPART 1-TAOURIRT، 65800،

TAOURIRT MAROC

NEG MABRO شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : رقم 381 

تجزئة حوالي علي الشريف توسعة 
رقم 1 - 65800 تاوريرت املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.711

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

املؤرخ في 0) يوليوز 0)0) تقرر حل 

NEG MABRO شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 

تجزئة   381 رقم  اإلجبساعي  حقرها 

 - 1 حوالي علي الشريف توسعة رقم 

65800 تاوريرت املغرب نتيجة لعد3 

تمقيق الهدف االجبساعي.

و عين : 

ح 2وك  الدين  نور  السيد(ة) 

علي  حوالي  تجزئة   146 وعنوانه(ا) 

حغرب  تاوريرت   65800 شريف 

كسصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

بباريخ 0) يوليوز 0)0) وفي رقم 381 

توسعة  الشريف  علي  حوالي  تجزئة 
رقم 1 - 65800 تاوريرت املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بباوريرت بباريخ )1 غشت 

0)0) تمت رقم 219/2020.

359I

STE HTCPRO SARL

FATI ALOE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 RUE MLY ABDERAHMANE، 38

14000، KENITRA MAROC
FATI ALOE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 

83 املغرب العربي ب 3 - 14000 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
55531

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   07
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 FATI  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. ALOE
تسويق   -  : غرض الشركة بإيجاز 

حنبجات البجسيل
- تجارة

- أشغال حخبلفة.
رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 14000  -  3 ب  العربي  املغرب   83

القنيطرة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : فبيمة  العاطي  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيدة العاطي فبيمة عنوانه(ا) 
 14000  3 املغرب العربي ب   83 رقم 

القنيطرة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد قورة حمسدأحين عنوانه(ا) 

 14000  3 املغرب العربي ب   83 رقم 

القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 78343.

361I

EXPERTISE GARTI

FABEMED
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTISE GARTI

 122AVENUE SIDI MOHAMED 3

 BEN ABDELLAH APPT 1

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

FABEMED شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي طريق 

سيدي عسار حي سوق بقر كليتسو 

الطابق الثاني - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

1060(3

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 ف 2اير   10

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FABEMED

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واسبغالل حركز طب األسنان.

طريق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
كليتسو  بقر  حي سوق  عسار  سيدي 
طنجة   90000  - الثاني  الطابق 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
 100  : بنجلون  فيصل  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد فيصل بنجلون عنوانه(ا) 
 6 زنقة الحريري إقاحة حليسة طابق 

رقم 39 90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد فيصل بنجلون عنوانه(ا) 
 6 زنقة الحريري إقاحة حليسة طابق 

رقم 39 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   10 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 0)31.

36(I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

TANGER SMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس، ركن ابن طفيل، إقاحة 
دياحوند، الطابق األول، حكبب رقم 

3، 90000، طنجة املغرب
TANGER SMIR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 

الطريق الوطنية رقم 8)، حدائق 
حرجان،إقاحة سياحية رقم 10 
الطابق االول تطوان - - 93000 

تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.(3639

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 يوليوز   17 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
عبداملالك  (ة)  السيد  تفويت 
حن  اجبساعية  حصة   650 أعافر 
 ABM لفائدة  حصة   650 أصل 
HOLDING بباريخ 17 يوليوز 0)0).
(ة) حمسد كرفاس  تفويت السيد 
 (50 حصة اجبساعية حن أصل   50
 ABM HOLDING لفائدة  حصة 

بباريخ 17 يوليوز 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   07 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 1573.
364I

حكبب املحاسبة

NAKHIL AFERDOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

حكبب املحاسبة
5 زنقة عبد املوحن بن علي، 000)5، 

الرشيدية املغرب
NAKHIL AFERDOU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حوالي 

احمسد جساعة الخنك الرشيدية - 
000)5 الرشيدية املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.13477
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (0(0 يونيو   04 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
ايبلحو  عسر  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   500
1.000 حصة لفائدة السيد (ة) عبد 

االله عزيز بباريخ 04 يونيو 0)0).
ايبلحو  عسر  (ة)  السيد  تفويت 
500 حصة اجبساعية حن أصل 500 
حصة لفائدة السيد (ة) عبد اللطيف 

عزيز بباريخ 04 يونيو 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 172/2020.
365I

ISDM CONSULTING

 STE YAGORTA TRADING
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE، 70000

العيون املغرب
 STE YAGORTA TRADING SARL
AU شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حدينة 

الوحدة بلوك س الشقة 1 رقم 430 
العيون - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

3(605
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   10
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.YAGORTA TRADING SARL AU
اسبي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير
تجارة عاحة

اشغال البناء.
حدينة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 430 1 رقم  الوحدة بلوك س الشقة 

العيون - 70000 العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : ابراهيم  عصا3  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

ابراهيم عنوانه(ا)  السيد عصا3 
الفوسفاط  تجزئة  رشيد  حوالي  حي 

رقم 48 70000 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
ابراهيم عنوانه(ا)  السيد عصا3 
الفوسفاط  تجزئة  رشيد  حوالي  حي 

رقم 48 70000 العيون املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 غشت  االببدائية بالعيون بباريخ 

0)0) تمت رقم 1850/2020.
366I

 AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM sarl

RIAD TANGER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO sigle A2CM sarl

شارع فاس، ركن ابن طفيل، إقاحة 
دياحوند، الطابق األول، حكبب رقم 

3، 90000، طنجة املغرب
RIAD TANGER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 

الطريق الوطنية رقم 8)، حدائق 
حرجان،إقاحة سياحية الطابق 

االر�سي بلوك د - تطوان - - 93000 
تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.((143

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 يوليوز   (( في  املؤرخ 

املصادقة على : 
عبداملالك  (ة)  السيد  تفويت 
حن  اجبساعية  حصة   61( أعافر 
 ABM لفائدة  حصة   61( أصل 
HOLDING بباريخ )) يوليوز 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   07 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم )157.
367I

STE HTCPRO SARL

SAGRIDOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

STE HTCPRO SARL
 RUE MLY ABDERAHMANE، 38

14000، KENITRA MAROC
SAGRIDOME شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 18) شارع 
الزرقطوني - 0000) الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.164(97

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (0(0 يوليوز   (3 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.500.000»
«00.000).) درهم» إلى «3.700.000 
حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 8)7431.

368I

ABENN AUDIT & CONSEIL

SAMIPROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
 RES BASMA 1 GH1 ETG RDC

 APPT 3، 20000، CASABLANCA
MAROC

SAMIPROMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حكبب 
) عسارة طنطاوي زنقة الصناعة - 

0160) آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

3419

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (008 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SAMIPROMO
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الديكور
حنعش عقاري.

حكبب   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - الصناعة  زنقة  طنطاوي  عسارة   (

0160) آسفي املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
 50  : دافيد  آنج  حاري  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
50 حصة   : السيد ساحي بنجلون 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيدة حاري آنج دافيد عنوانه(ا) 
حي   5 زنقة  فيال5  غينيسر  حجسوعة 

راحة 0000) الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  بنجلون  ساحي  السيد 
حي   5 زنقة  فيال5  غينيسر  حجسوعة 

راحة 0000) الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيدة حاري آنج دافيد عنوانه(ا) 
حي   5 زنقة  فيال5  غينيسر  حجسوعة 

راحة 0000) الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بآسفي  االببدائية 

008) تمت رقم 764/08.
369I

ديوان االسباذ عساد الذهبي - حوثق

بروم وان ايموبيلي حوروكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ديوان االسباذ عساد الذهبي - حوثق

احداف شارع الحسن الثاني عسارة 

47 الطابق الثالث، 53100، ازرو 

املغرب

برو3 وان ايسوبيلي حوروكو شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي )1 زنقة 
صابري بوجسعة الطابق االول 

الشقة 6 - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.376741

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يوليوز   16 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

(ة) حمسد الحادق  تفويت السيد 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.000
1.000 حصة لفائدة السيد (ة) رشيد 

احرياح بباريخ 16 يوليوز 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 05 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 741988.

370I

تفرانت كونساي ش.3.3

 RIFORMAS MARYAM SARL

AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تفرانت كونساي ش.3.3

تجزئة املغرب الجديد رقم 1063 

العرائش، 000)9، العرائش املغرب

 RIFORMAS MARYAM SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

الكودية رقم 409 - 90000 العرائش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5341
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في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  تم إعداد   (0(0 غشت   03
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
شكل الشركة : شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.RIFORMAS MARYAM SARL AU
جسيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال البناء والصيانة والت2حيم .
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
العرائش   90000  -  409 الكودية رقم 

املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 80.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
 800  : البجاني  الصروخ  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد الصروخ البجاني عنوانه(ا) 
 1034 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

90000 العرائش املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد الصروخ البجاني عنوانه(ا) 
 1034 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

90000 العرائش املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعرائش بباريخ 11 غشت 

0)0) تمت رقم 715.
371I

MJ MANAGEMENT

CONCEPT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

CONCEPT شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حجسع 

حمطسة غاندي اقاحة حسراء الطابق 

5 عسارة 16 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1069(7

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   03

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. CONCEPT

عقد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

دراسة.

حجسع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

حمطسة غاندي اقاحة حسراء الطابق 

طنجة   90000  - طنجة   16 عسارة   5

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : السيد اجديد عهد هللا 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

اجديد   : السيد اجديد عهد هللا   

عهد هللا 1000 بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد اجديد عهد هللا عنوانه(ا) 

حجسع حمطسة غاندي اقاحة حسراء 

 90000 طنجة   16 عسارة   5 الطابق 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد اجديد عهد هللا عنوانه(ا) 
حجسع حمطسة غاندي اقاحة حسراء 
 90000 طنجة   16 عسارة   5 الطابق 

طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم -.
37(I

FCTB

DOUBLE LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FCTB
 RUE ABDERRAHMAN IBN

 ZIDANE N°19، 92000،
LARACHE MAROC

DOUBLE LOGISTIQUE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع ابن 
الهيثم إقاحة املحسودية الطابق 
األول رقم 07 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106909
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DOUBLE LOGISTIQUE
 Transport : غرض الشركة بإيجاز
 National et International de

.marchandises
عنوان املقر االجبساعي : شارع ابن 
الهيثم إقاحة املحسودية الطابق األول 

رقم 07 - 90000 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

:  السيد اقلعي دريوش نور الدين 
500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

السيد اقلعي دريوش حمسد : 500 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

الدين  نور  دريوش  اقلعي  السيد 
 VILLA VISTA RUE 11 عنوانه(ا) 

N°10 90000 طنجة املغرب.
حمسد  دريوش  اقلعي  السيد 
 AV MLY YOUSSEF عنوانه(ا) 
 RESD MIMOUZA 1 APPT 99

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
الدين  نور  دريوش  اقلعي  السيد 
 VILLA VISTA RUE 11 عنوانه(ا) 

N°10 90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 3844.
373I

حكبب املحاسبة

TAFARDOUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

حكبب املحاسبة
5 زنقة عبد املوحن بن علي، 000)5، 

الرشيدية املغرب
TAFARDOUTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر اوالد 
حماحد الخنك الرشيدية - 000)5 

الرشيدية املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.13353

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 يونيو   30 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
ايبلحو  عسر  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   300
(ة) حوالي  0)4 حصة لفائدة السيد 
الحسن حجيد علوي بباريخ 30 يونيو 

.(0(0
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ايبلحو  عسر  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   110
(ة) حوالي  0)1 حصة لفائدة السيد 
الحسن اوريد بباريخ 30 يونيو 0)0).

تفويت السيد (ة) عسر ايبلحو 10 
حصة اجبساعية حن أصل 10 حصة 
لفائدة السيد (ة) انوار السعيد بباريخ 

30 يونيو 0)0).
تفويت السيد (ة) حوالي حصطفى 
تيليوا 10 حصة اجبساعية حن أصل 
انوار  (ة)  السيد  لفائدة  حصة   80

السعيد بباريخ 30 يونيو 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 210/2020.
374I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

CAP BETON
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5، 90000، طنجة 
(املغرب)

CAP BETON شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 5 شارع نيو 
حيلبون، اقاحة بالل الطابق الثاني 
املكبب رقم 13 - 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106809
في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   1(
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 CAP  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BETON
انعاش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
شارع   5  : عنوان املقر االجبساعي 
نيو حيلبون، اقاحة بالل الطابق الثاني 
طنجة   90000  -  13 رقم  املكبب 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : الجغاوي  حسزة  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد حسزة الجغاوي عنوانه(ا) 
 74 6 خليج طنجة حاالباطا فيال رقم 

90000 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد حسزة الجغاوي عنوانه(ا) 
 74 6 خليج طنجة حاالباطا فيال رقم 

90000 طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   06 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 3744.

375I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

سنابل
انتهاء عقد تسيي2 حرألصل تجاري 

(األشخاص الطبيعيون)

انتهاء عقد التسيي2 الحر لألصل 
تجاري
سنابل

الحر  التسيي2  عقد  على  بناًء 
امل 32   (016 أكبوبر   (4 في  املؤرخ 
: سنابل كعب الحاحل  بين السيد(ة) 
 E499319 (ة) للبطاقة الوطنية رقم 
(بصفبه(ا) حالك(ة) لألصل البجاري) 

 SOCIETE 3 FAN-Y SARL AU و
 الحاحل (ة) للبطاقة الوطنية رقم 

 RC77199

بالعنوان  حسي2ا(ة)  (بصفبه(ا) 

الكائن  البجاري  لألصل  حرا(ة)) 

قيسارية  املوحدين  زنقة  بالعنوان 

حراكش   40000  -  ( رقم  سنابل 
البجاري  بالسجل  واملسجل  املغرب 

باملحكسة البجارية بسراكش تم إنهاء 

هذا العقد بملول األجل املحدد بين 

الطرفين

376I

بروفيد خدحات حبعددة ش.3.3 ش و

FROIDCLIM ELALAOUI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بروفيد خدحات حبعددة ش.3.3 

ش و

شارع حمسد داود اقاحة بدرطابق 

فوق ار�سي رقم 3 تطوان، 93040، 

تطوان املغرب

FROIDCLIM ELALAOUI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

 TETOUAN بوجداد رقم 3)5 كويلسا

93040 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(7(67

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.FROIDCLIM ELALAOUI

اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب الكهرباء.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 TETOUAN بوجداد رقم 3)5 كويلسا

93040 تطوان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد ياسي2 العلوي : 400 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 100  : اخريف  فطيسة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  العلوي  ياسي2  السيد 

حي بوجداد رقم 3)5 كويلسا 93040 

TETOUAN املغرب.

السيدة فطيسة اخريف عنوانه(ا) 

8 درب ا  شارع حسان الفطواكي زنقة 
رقم TETOUAN 93040 10 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  العلوي  ياسي2  السيد 

حي بوجداد رقم 3)5 كويلسا 93040 

TETOUAN املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   04 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم )9)).

377I

LTKA LOGISTIC SARL

LTKA LOGISTIC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

LTKA LOGISTIC SARL

إقاحة العزيزية شارع املسلكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 0) إقاحة 

العزيزية شارع املسلكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم )، 90000، 

طنجة املغرب

LTKA LOGISTIC SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 

العزيزية شارع املسلكة العربية 

السعودية الطابق 3 رقم 0) - 

90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.100119
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بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (0(0 يونيو   30 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
حبلغ   LTKA LOGISTIC SARL
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
العزيزية  إقاحة  اإلجبساعي  حقرها 
السعودية  العربية  املسلكة  شارع 
طنجة   90000  -  (0 رقم   3 الطابق 

املغرب نتيجة ل : عجز حالي.
إقاحة  ب  البصفية  حقر  وحدد 
العربية  املسلكة  شارع  العزيزية 
السعودية الطابق 3 رقم 0) - 90000 

طنجة املغرب. 
و عين : 

احبيوي  تاشفين  السيد(ة) 
وعنوانه(ا) زنقة سنطندير رقم ) علي 
طنجة املغرب كسصفي   90000 باي 

(ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 9)38.
378I

NOUR AALFAJRE

NOUR ALFAJRE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

NOUR AALFAJRE
145 شارع حمسد الخاحس الطابق 
 Tanger ،90000 ،(8 الرابع شقة

Maroc
NOUR ALFAJRE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

املوثوق الروداني عسارة السال3 1 
الشقة 7 طنجة - 90000 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.873(3

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
املؤرخ في 1) يوليوز 0)0) تقرر حل 
ذات  حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
 NOUR ALFAJRE الوحيد  الشريك 
درهم   100.000 رأسسالها  حبلغ 
شارع  اإلجبساعي  حقرها  وعنوان 
 1 السال3  عسارة  الروداني  املوثوق 
طنجة   90000  - طنجة   7 الشقة 
املغرب نتيجة ل : عد3 تمقيق هدف 

الشركة.
شارع   5 البصفية ب  وحدد حقر 
يوسف ابن تاشفين الطابق ) رقم 3 

طنجة - 90000 طنجة املغرب. 
و عين : 

حنصوري  العزيز  عبد  السيد(ة) 
الروداني  املوثوق  شارع  وعنوانه(ا) 
طنجة   7 الشقة   1 السال3  عسارة 
(ة)  املغرب كسصفي  طنجة   90000

للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   04 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 836)3).

379I

LILIA FONCIERE

LILIA FONCIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LILIA FONCIERE
 Casablanca – 12، Rue

 Sabri Boujemaa، 1er étage،
 Apt N°06، derb Omar
 CASABLANCA، 2025،
CASABLANCA املغرب

LILIA FONCIERE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 
الدارالبيضاء، )1 شارع ص 2ي 

بوجسعة، بالطابق االول، شقة رقم 
06، درب عسر. الدارالبيضاء 5))0) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
469155

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 LILIA  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.FONCIERE
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري بكافة أشكاله.
بناء وتشييد جسيع أنواع املباني أو 
املباني أو غي2ها حن املباني املخصصة 
ألي اسبخدا3، وهي : سكنية أو حهنية 

أو تجارية إلخ.
شراء وبيع األرا�سي املجردة أو التي 
تنطوي على بناء وتسويق لواز3 وحواد 

البناء.
العسليات  جسيع  أعم،  وبصورة 
املنقولة  أو  الصناعية  أو  البجارية 
بشكل  املبعلقة  واملالية  العقارية  أو 
املبينة  حباشر أو غي2 حباشر باألشياء 
تنفيذها  تسهل  قد  التي  أو  أعاله 

وتطويرها..
 : االجبساعي  املقر  عنوان 
ص 2ي  شارع   1( الدارالبيضاء، 
شقة رقم  بالطابق االول،  بوجسعة، 
06، درب عسر. الدارالبيضاء 5))0) 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 
السيد خالد بودريقة : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد احين بودريقة : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  بودريقة  احين  السيد 
الدارالبيضاء   (0((5 الدارالبيضاء 

املغرب.

عنوانه(ا)  بودريقة  خالد  السيد 
الدارالبيضاء   (0((5 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  بودريقة  احين  السيد 
الدارالبيضاء   (0((5 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 956)74.

380I

Soft finances sarl

SM CAR MAGIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Soft finances sarl
شارع بئ2 أنزران عسارة زينب رقم 4، 

16000، سيدي قاسم الغرب
SM CAR MAGIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي جوهرة 

رقم 499 - 16000 سيدي قاسم 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
(8537

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 SM  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.CAR MAGIC
كراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
سيدي   16000  -  499 رقم  جوهرة 

قاسم املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 800  : حشحاش  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   (00  : السيد سالم كاص 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد حمسد حشحاش عنوانه(ا) 

سيدي قاسم   16000 سيدي قاسم 

املغرب.

حي  السيد سالم كاص عنوانه(ا) 

سيدي   16000  47 رقم  الزني 2ية 

قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

حي  السيد سالم كاص عنوانه(ا) 

سيدي   16000  47 رقم  الزني 2ية 

قاسم املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( االببدائية بسيدي قاسم بباريخ 

غشت 0)0) تمت رقم 67).

381I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

LIBRAIRIE F & P
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &

CONSEIL

 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE MAG N°26 TANGER،

90000، TANGER MAROC

LIBRAIRIE F & P شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي ساحة 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إقاحة 

القدس رقم 34، طنجة - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

106947

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. LIBRAIRIE F & P
حكببة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ووراقة.
- البوزيع، الطباعة.

- حسبلزحات املكاتب.
- اثاث املكبب.

- ادوات واملسبلزحات املدرسية.
- اسبي2اد وتصدير األشياء املبعلقة 
بشكل حباشر أو غي2 حباشر بأغراض 

الشركة.
بكل  وإدارتها  الشركة  حشاركة 
أو  الشركات  جسيع  في  الوسائل 
التي  أو  إنشاؤها  تم  التي  الشركات 
سيبم إنشاؤها والتي قد تكون حرتبطة 

بالغرض املؤس�سي للشركة.
ساحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي إقاحة 
 90000  - طنجة   ،34 رقم  القدس 

طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
40 حصة   : السيدة الجرني الها3 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .
السيد ابراهيمي حهدي : 60 حصة 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  الها3  الجرني  السيدة 
حجسع رياض السال3 ب عسارة ج ط 
طنجة   90000 طنجة   171 رقم   (

املغرب.
السيد ابراهيمي حهدي عنوانه(ا) 
حجسع رياض السال3 ب عسارة ج ط 
طنجة   90000 طنجة   171 رقم   (

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  الها3  الجرني  السيدة 

حجسع رياض السال3 ب عسارة ج ط 
طنجة   90000 طنجة   171 رقم   (

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 3863.

38(I

CABINET BADREDDINE

MENARA BEAUTY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

CABINET BADREDDINE

79) أ حسي2ة 1 اقاحة هني الشقة 
رقم 1، 0، حراكش املغرب

MENARA BEAUTY شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : اغلي 1 
رقم 09 - 40000 حراكش املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.49715

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر حل   (0(0 يونيو   (4 املؤرخ في 

ذات  شركة   MENARA BEAUTY

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

 100.000 رأسسالها  حبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي اغلي 
حراكش املغرب   40000  -  09 رقم   1

حن  و33   3( للبندين  لطبقا  نتيجة 

القانون االسا�سي للشركة.

و عين : 

بطولة  حمسد  السيد(ة) 

درب  اسحاق  سيدي  وعنوانه(ا) 

املغرب  حراكش   *  31 رقم  احسكي 

كسصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

 1 وفي اغلي   (0(0 يونيو   (4 بباريخ 
رقم 09 - 40000 حراكش املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114808.
383I

CABINET BADREDDINE

IGOUDAR TRAVAUX
إعالن حبعدد القرارات

CABINET BADREDDINE
79) أ حسي2ة 1 اقاحة هني الشقة 

رقم 1، 0، حراكش املغرب
IGOUDAR TRAVAUX «شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجبساعي : 465 

حكرر بلوك 7 حي االنارة حي الحسني 
- 40000 حراكش املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.13769

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
تم اتخاذ   (0(0 يونيو   15 املؤرخ في 

القرارات البالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي :
بالعنوان  للشركة  تابع  فرع  انشاء 
 97 رقم  د  حرف   ( حسي2ة   » البالي 

حراكش»
 قرار رقم ) : الذي ينص على حايلي :
الشركة  ملعدات  حسبودع  تأسيس 
بالعنوان البالي « دوار شعوف بلوك 7 

املحاحيد حراكش»
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 
بند رقم * : الذي ينص على حايلي : *
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114813.
384I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة العيون الساقية 

الحسراء

SUDIMPEXT
شركة ذات حسؤلية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة 
العيون الساقية الحسراء
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صندوق ال 2يد 66))، 70000، 
العيون املغرب

SUDIMPEXT شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
دبي رقم 7 حي الوحدة )0 - 70000 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

3(085
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   03
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SUDIMPEXT
البجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العاحة
حخبلف الخدحات واالشغال

النقل.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 70000  -  0( 7 حي الوحدة  دبي رقم 

العيون املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
1.000 حصة   : السيد احسد لبو 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد احسد لبو عنوانه(ا) شارع 
 70000  0( حي الوحدة   7 دبي رقم 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد احسد لبو عنوانه(ا) شارع 
 70000  0( حي الوحدة   7 دبي رقم 

العيون املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   08 االببدائية بالعيون بباريخ 

0)0) تمت رقم 1253/20.

385I

ripartners sarl

NJY TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
NJY TRAVAUX شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حسبوطن 
في رقم 17 تجزئة بوزوبع شقة س 

طابق 1 حي بالطو املدينة الجديدية 
اسفي SAFI 46000 اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
10617

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   13
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 NJY  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. TRAVAUX
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء واعسال حخبلفة 
البواصل والبنظيم 

البكوين املنهي .
عنوان املقر االجبساعي : حسبوطن 
بوزوبع شقة س  تجزئة   17 رقم  في 
حي بالطو املدينة الجديدية   1 طابق 

اسفي SAFI 46000 اسفي املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : بعسراني  نجوى  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيدة نجوى بعسراني عنوانه(ا) 

تركيا 34010 اسطنبول تركيا .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيدة نجوى بعسراني عنوانه(ا) 

تركيا 34010 اسطنبول تركيا 

 - بباريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تمت رقم -.

386I

FIDUNION-MAROC

STRAVADIS MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ،(3

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

STRAVADIS MOROCCO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 47، شارع 

لال ياقوت، الطابق 5 - 0000) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

469(03

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.STRAVADIS MOROCCO

االسبي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

 والبسثيل والبوزيع والتسويق بجسيع

أشكاله ألي حادة أو حنبج أو حلحقات 

وخاصة  أجنبي،  أو  حملي  أصل  حن 

واملواد  اإللكت2ونية  املنبجات 

وامللحقات واألشياء الزخرفية .

عنوان املقر االجبساعي : 47، شارع 

لال ياقوت، الطابق 5 - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

حصة   500  : نعيم  ايسن  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : أنس حرتي  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد ايسن نعيم عنوانه(ا) تجزئة 

كاليفورنيا   31 رقم  اإلسساعيلية 

0000) الدار البيضاء املغرب.

السيد أنس حرتي عنوانه(ا) تجزئة 

كاليفورنيا   34 رقم  اإلسساعيلية 

0000) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد ايسن نعيم عنوانه(ا) تجزئة 

كاليفورنيا.   31 رقم  اإلسساعيلية 

0000) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 985)74.

387I

بروفيد خدحات حبعددة ش.3.3 ش و

FAYMAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

بروفيد خدحات حبعددة ش.3.3 

ش و

شارع حمسد داود اقاحة بدرطابق 

فوق ار�سي رقم 3 تطوان، 93040، 

تطوان املغرب
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FAYMAN SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي الديزة 
شارع الكروان زنقة 15 طابق فوق 

ار�سي - 93040 حرتيل املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.18553

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (0(0 أبريل   15 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  حبلغ   FAYMAN SARL
حقرها  وعنوان  درهم   (0.000
اإلجبساعي حي الديزة شارع الكروان 
 93040  - 15 طابق فوق ار�سي  زنقة 
ازحة قطاع   : حرتيل املغرب نتيجة ل 

البناء.
وحدد حقر البصفية ب حي الديزة 
طابق فوق   15 زنقة  الكروان  شارع 
ار�سي املغرب 93040 حرتيل املغرب. 

و عين : 
حدو  بن  الكريم  عبد  السيد(ة) 
وعنوانه(ا) حركب حيكسطا الصافية 
املغرب  حرتيل   93040  1( بلوك 

كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   04 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 86)).
388I

BCNG

 STE B&O JURIS
CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ،(65

 9ÈME ETAGE N°92 265، BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE B&O JURIS CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 65)،شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 الدار 

البيضاء - 0050) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468495

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.B&O JURIS CONSULTING

حكبب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات والبمت.

 : االجبساعي  املقر  عنوان 

 9 الطابق  الزرقطوني  65)،شارع 
رقم)9 الدار البيضاء - 0050) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

السيد هشا3 عرش : 50.000،00 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 : لكريم  بن  إبرهيم  السيد 

50.000،00 حصة بقيسة 100 درهم 

للحصة.

بقيسة   500  : السيد هشا3 عرش 

100 درهم.

 500  : لكريم  بن  إبرهيم  السيد 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  عرش  هشا3  السيد 

املحسدية   1(1 ياسسينة رقم  تجزئة 

0050) املحسدية املغرب.

السيد إبرهيم بن لكريم عنوانه(ا) 
حديونة   (5 رقم  املهداوي  تجزئة 
0050) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  عرش  هشا3  السيد 
املحسدية   1(1 ياسسينة رقم  تجزئة 

0050) املحسدية املغرب
السيد إبرهيم بن لكريم عنوانه(ا) 
حديونة   (5 رقم  املهداوي  تجزئة 
0050) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 54))74.
389I

اءتسانية عبد الرحيم

RADI CASH
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اءتسانية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9، 15000، الخسيسات املغرب
RADI CASH شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع ابن 

زيدون حي الوحدة الحسيسات - 
15000 الخسيسات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
(9055

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 RADI  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.CASH

تمويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األحوال وجسيع املعاحالت.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - ابن زيدون حي الوحدة الحسيسات 

15000 الخسيسات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : زكرياء  بنسعيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  زكرياء  بنسعيد  السيد 
زنقة بني وليد حي النصر   14 الرقم 

15000 الخسيسات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  زكرياء  بنسعيد  السيد 
زنقة بني وليد حي النصر   14 الرقم 

15000 الخسيسات املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  بالخسيسات  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم )46.

390I

FICAGEST

KOUTOUBIA AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12، 40100 2، حراكش 

maroc
KOUTOUBIA AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

احوازارن امللحقة االدارية الشسالية 
ايت اورير شارع رقم 5) رقم 3 

الطابق االول شقة رقم 1 - 40000 
حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
105653



12695 الجريدة الرسميةعدد 7)56 - 13 حمر3 )144 )) ستبس 2 0)0)) 

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.KOUTOUBIA AUTO
-تاجر في   : غرض الشركة بإيجاز 

السيارات املسبعسلة.
-االسبي2اد والبصدير..

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الشسالية  االدارية  امللحقة  احوازارن 
 3 رقم   (5 رقم  شارع  اورير  ايت 
 40000  -  1 الطابق االول شقة رقم 

حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد رشيد بوشوى : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
: كريسان  يوسف  حوالي   السيد 
500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  بوشوى  رشيد  السيد 
دوار احنوز سيدي داوود ايت اورير 

الحوز 40000 حراكش املغرب.
كريسان  يوسف  حوالي  السيد 
 10( رقم  أ   ( املسي2ة  عنوانه(ا) 

40000 حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  بوشوى  رشيد  السيد 
دوار احنوز سيدي داوود ايت اورير 

الحوز 40000 حراكش املغرب
كريسان  يوسف  حوالي  السيد 
 10( رقم  أ   ( املسي2ة  عنوانه(ا) 

40000 حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114883.

391I

ste cofiguer sarl

STE BAHDAD TRANS 
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif، 35100، guercif maroc
 STE BAHDAD TRANS شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي امللك 
املسمى ابتسا3 9) حي بياضة تجزئة 

ابتساGuercif 35100 - 3 املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
 EN : رقم البقييد في السجل البجاري

COURS
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BAHDAD TRANS
اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

حخبلفة او البناء
نقل البضائع الوطنية والدولية   -

لحساب الغي2
االسبي2اد والبصدير.

امللك   : االجبساعي  املقر  عنوان 
9) حي بياضة تجزئة  املسمى ابتسا3 

ابتساGuercif 35100 - 3 املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : نعيسة  بوستى  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  نعيسة  بوستى  السيد 
جرسيف   35100 ابتسا3  تجزئة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  نعيسة  بوستى  السيد 
جرسيف   35000 ابتسا3  تجزئة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بجرسيف  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 839/2020.

39(I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE TEXAS
CONSTRUCTION SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عسارة نوحيديا شارع حمسد الخاحس 
الطابق )الشقة3 تازة، 35000، تازة 

املغرب
 STE TEXAS CONSTRUCTION
SARL AU شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي : حي 

القدس تاهلة - 35000 تازة املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.36(5

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر حل   (0(0 يونيو   (9 املؤرخ في 
 STE TEXAS CONSTRUCTION
حسؤلية  ذات  شركة   SARL AU
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ 
وعنوان  درهم   10.000 رأسسالها 
تاهلة  القدس  حي  اإلجبساعي  حقرها 
لعد3  نتيجة  املغرب  تازة   35000  -

الدخل.
و عين : 

السيد(ة) حمسد اصبار وعنوانه(ا) 
تجزئة البطريوز حج   3 زنقة   3( رقم 
(ة)  50000 حكناس املغرب كسصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
حي  وفي   (0(0 يونيو   (9 بباريخ 

القدس تاهلة - 35000 تازة املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  ببازة  االببدائية 

0)0) تمت رقم )36.

393I

BACEGM

بو جعفر أليم ترافو
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BACEGM
 N°194 Azli de sud Hay Bennani

 Smiress، 40000، Marrakech
maroc

بو جعفر أليم ترافو شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي الحي 

الصناعي تجزئة إزكي ) حبجر ف 5 - 
40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
1056(1

 06 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
بو   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

جعفر أليم ترافو.
خدحات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجارة األملنيو3 .
الحي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 -  5 ) حبجر ف  الصناعي تجزئة إزكي 

40000 حراكش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 
درهم، حقسم كالبالي : 

 100  : حمسن  بوجعفر  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد بوجعفر حمسن عنوانه(ا) 
عسارة   48 ش  ج  املسبقبل  إقاحة 
 (05(0 سيدي حعروف   4 رقم   430

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد بوجعفر حمسن عنوانه(ا) 
عسارة   48 ش  ج  املسبقبل  إقاحة 
 (05(0 سيدي حعروف   4 رقم   430

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114846.
394I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE MB COSTE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عسارة نوحيديا شارع حمسد الخاحس 
الطابق )الشقة3 تازة، 35000، تازة 

املغرب
STE MB COSTE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان حقرها االجبساعي رقم )4 
حجسوعة 3.املسي2ة ) - 35000 تازة .

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.4313
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 16 يوليوز 0)0) تم تمويل 
الشكل القانوني للشركة حن «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  ببازة  االببدائية 

0)0) تمت رقم 361.
395I

SOCIETE MODYANI SARL

YASSINI CAR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ، 93100

الفنيدق املغرب

YASSINI CAR شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة باب 

ستبة شارع العلويين بقعة رقم 30) 

حا بين الطابقين رقم )0 الفنيدق - 

93100 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(7313

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.YASSINI CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

بقعة  العلويين  شارع  ستبة  باب 
 0( رقم  الطابقين  بين  حا   (30 رقم 

الفنيدق - 93100 الفنيدق املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيدة فيزة حضيان : 100 حصة 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حضيان  فيزة  السيدة 

أبريل   9 حي كنديسة الوسطى شارع 
الفنيدق   93100 الفنيدق   160 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حضيان  فيزة  السيدة 

أبريل   9 حي كنديسة الوسطى شارع 
الفنيدق   93100 الفنيدق   160 رقم 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 8)3).

396I

KALAI MUSTAPHA

RIFLUB DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KALAI MUSTAPHA

 SOUK OULED MIMOUN BLOC

 1 N°1 BIS NADOR، 62000،

NADOR MAROC

RIFLUB DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي اوالد 
بوطيب سكبور ا - 000)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(0187

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   03

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.RIFLUB DISTRIBUTION

-1تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ملنبوجات زيوت التشحيم وقطع غيار 

السيارات 

-2االسبي2اد والبصدير.

: حي اوالد  عنوان املقر االجبساعي 
الناظور   6(000  - بوطيب سكبور ا 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 990  : احسد  طالب  ابو  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 10  : احسد  القوي  عبد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد ابو طالب احسد عنوانه(ا) 
4) ازغنغان الناظور  حي الزاوية رقم 

000)6 الناظور املغرب.

احسد  القوي  عبد  السيد 
حي االحل سلوان الناظور  عنوانه(ا) 

000)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد ابو طالب احسد عنوانه(ا) 
4) ازغنغان الناظور  حي الزاوية رقم 

000)6 الناظور املغرب

احسد  القوي  عبد  السيد 
حي االحل سلوان الناظور  عنوانه(ا) 

000)6 الناظور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 07 يوليوز 

0)0) تمت رقم 9)8.

397I

احغار عبد الغافور

STE LOISIMO BAHIA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

احغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقاحة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان، 93000، 

تطوان املغرب

 STE LOISIMO BAHIA

شركة ذات حسؤلية حمدودة 
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ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

حوالي رشيد رقم 6) حرتيل شارع 

حوالي رشيد رقم 6) حرتيل 93000 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(7301

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   17

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. LOISIMO BAHIA

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

شارع  حرتيل   (6 رقم  رشيد  حوالي 

 93000 حرتيل   (6 حوالي رشيد رقم 

تطوان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 100  : نورالدين  سوحة  السيد 

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .

 100  : نورالدين  السيد سوحة   

بقيسة 1.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد سوحة نورالدين عنوانه(ا) 

حرتيل   37 رقم  رشيد  حوالي  شارع 

93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد سوحة نورالدين عنوانه(ا) 

حرتيل   37 رقم  رشيد  حوالي  شارع 

93000 تطوان املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   10 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 1584.

398I

GLOBE FIDUCIAIRE

ALMAS STYLE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

14 شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

18، 0100)، الدار البيضاء املغرب

ALMAS STYLE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 7 
زنقة احسد توكي الطابق الثاني الدار 

البيضاء - 0000) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

469175

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ALMAS STYLE

غرض الشركة بإيجاز : االسبي2اد. 

بيع وشراء الثوب.
 7 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
زنقة احسد توكي الطابق الثاني الدار 

البيضاء  الدار   (0000  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : الحيان  سعيد  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  الحيان  سعيد  السيد 
الدار   (10 رقم  لعا3  املنظر  شارع 
البيضاء  الدار   (0000 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  الحيان  سعيد  السيد 
الدار   (10 رقم  لعا3  املنظر  شارع 
البيضاء  الدار   (0000 البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 970)74.

399I

احغار عبد الغافور

EVOLINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

احغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقاحة النور رقم 
1 الطابق االول تطوان، 93000، 

تطوان املغرب
EVOLINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
عالل الفا�سي ) شقة 4 تطوان 

شارع عالل الفا�سي ) شقة 4 تطوان 
93000 تطوان املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.(6059

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تقرر   (0(0 يوليوز   (4 في  املؤرخ 
تمت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 
والكائن   EVOLINE التسسية 
عالل  شارع  ستبة  طريق  بالعنوان 
تطوان طريق ستبة   1 الفا�سي طابق 
تطوان   1 شارع عالل الفا�سي طابق 
حن  واملسي2  املغرب  تطوان   93000

طرف السيد(ة) امليسوني حمسد.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 4)3).
401I

Cabinet Comptable Marzofid

 SOCIETE LOYALTY
TRANSPORT SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة 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
 SOCIETE LOYALTY TRANSPORT

SARL AU شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
الفرح III حوقف رقم 793 بنسركاو 

أغادير - 80007 أغادير املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

43831
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   17
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 SOCIETE LOYALTY TRANSPORT

.SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

وتوزيع املنبجات الغذائية.
• النقل واللوجستيك.

أو  املؤجر،  أو  البضائع  نقل   •
الوكيل بالعسولة.

• جسيع عسليات الشحن أو العبور 
أو البخزين نيابة عن نفسها أو نيابة 

عن أطراف ثالثة.
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• النقل ال 2ي ألي بضاعة أو حنبج 
حن أي نوع.

لكافة  للبضائع  ال 2ي  النقل   •
االتجاهات في املغرب وخارجه.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
بنسركاو   793 حوقف رقم   III الفرح 

أغادير - 80007 أغادير املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : الكباص  السيد فيصل 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد فيصل الكباص عنوانه(ا) 
إنزكان  تراست   (8 رقم   7(6 زنقة 

80100 إنزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد فيصل الكباص عنوانه(ا) 
إنزكان  تراست   (8 رقم   7(6 زنقة 

80100 إنزكان املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بباريخ  باكادير  البجارية 

0)0) تمت رقم 95431.
40(I

HK CONSULTING

 GREEN INTELLIGENCE
SERVICES SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13، 20570،
Casablanca MAROC

 GREEN INTELLIGENCE
SERVICES SARL AU شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 46، شارع 
الزرقطوني الطابق ) شقة رقم 6 - 

0030) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

469157

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 GREEN : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

 INTELLIGENCE SERVICES SARL

.AU

الطاقة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والشركات  لألفراد  املبجددة 

كافة  وتوزيع  تسويق  واملزارعين، 

بالطاقات  املبعلقة  واملواد  املنبجات 

وبشكل  صيانة،  اعسال  املبجددة، 

العسليات  جسيع  في  املشاركة  أعم 

واملالية  والبجارية  الصناعية 

بشكل  املرتبطة  والعقارية  واملنقولة 

حباشر أو غي2 حباشر بغرض الشركة أو 

التي تساهم في تنسيتها..

عنوان املقر االجبساعي : 46، شارع 

 -  6 شقة رقم   ( الزرقطوني الطابق 

0030) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : سعيد  كعيبيش  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد كعيبيش سعيد عنوانه(ا) 

 3 الطابق  أ  درج  الريضان  حسر   36

الدار   (0(50 السبع  عين   9 شقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد كعيبيش سعيد عنوانه(ا) 

 3 الطابق  أ  درج  الريضان  حسر   36

الدار   (0(50 السبع  عين   9 شقة 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 957)74.

403I

HK CONSULTING

 4BEAUTY BY LOUDA SARL

AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HK CONSULTING

 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE

 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13، 20570،

Casablanca MAROC

 4BEAUTY BY LOUDA SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي 30 تجزئة 

العلج،زنقة 1 شارع املهدي بن بركة - 

0050) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(91(89

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

املؤرخ في 16 يوليوز 0)0) تقرر حل 

ذات  حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 

 4BEAUTY BY الوحيد  الشريك 

رأسسالها  حبلغ   LOUDA SARL AU

حقرها  وعنوان  درهم   100.000

 1 العلج،زنقة  تجزئة   30 اإلجبساعي 

شارع املهدي بن بركة - 0050) الدار 

اسبمالة   : املغرب نتيجة ل  البيضاء 

اسبسرار الشركة نظرا لت2اكم العجز 

الذي يبجاوز كثي2ا رأس املال..

وحدد حقر البصفية ب 30 تجزئة 

العلج،زنقة 1 شارع املهدي بن بركة - 

0050) الدار البيضاء املغرب. 

و عين : 
بوريسوفا  ليودحيال  السيد(ة) 
يوسف  حوالي  شارع  وعنوانه(ا) 
شارع )1 حت2 إعسارة 13 0000) الدار 
البيضاء املغرب كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 6)5)74.
404I

HK CONSULTING

 MORUS ELECTRICAL
CONSULTING SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل البصفية

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13، 20570،
Casablanca MAROC

 MORUS ELECTRICAL
CONSULTING SARL AU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : 46 شارع 
الزرقطوني الطابق ) شقة 6 - 
0030) الدار البيضاء املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.359(89
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر   (0(0 يوليوز   01 في  املؤرخ 
 MORUS ELECTRICAL حل 
شركة   CONSULTING SARL AU
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
 100.000 رأسسالها  حبلغ  الوحيد 
 46 اإلجبساعي  درهم وعنوان حقرها 
شارع الزرقطوني الطابق ) شقة 6 - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   (0030
لنهاية العقد امل 32 حع عسيلنا الوحيد 

وعد3 تجديده.
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و عين : 
حسري  التهاحي  السيد(ة) 
عسارة ب  أبريل   9 شارع  وعنوانه(ا) 
إقاحة النخيل حي النخيل   1 3 شقة 
املغرب  البيضاء  الدار   (0340

كسصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
 46 وفي   (0(0 يوليوز   01 بباريخ 
شارع الزرقطوني الطابق ) شقة 6 - 

0030) لدار البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 741135.

405I

COMPTABLE

شركة النكوليا طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTABLE
 QUARTIER INDUSTRIEL N 50
 QUARTIER INDUSTRIEL N 50،
 14300، SOUK EL ARBAA DU

GHARB MAROC
شركة النكوليا طرانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار اوالد 
حصباح الكبار البمارة اوالد عياد 
اقليم القنيطرة - 14300 سوق 

االربعاء الغرب املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(6641
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
شركة   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

النكوليا طرانس .
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدحين .

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
اوالد  البمارة  الكبار  حصباح  اوالد 
عياد اقليم القنيطرة - 14300 سوق 

االربعاء الغرب املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 
السيد فشخه ياسين : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : السيد الراحي زهي2 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  ياسين  فشخه  السيد 
دوار اوالد حصباح الكبار البمارة اوالد 
الغرب  االربعاء  سوق   14300 عياد 

املغرب.
السيد الراحي زهي2 عنوانه(ا) دوار 
14300 سوق  العراب قرية بن عودة 

االربعاء الغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  ياسين  فشخه  السيد 
دوار اوالد حصباح الكبار البمارة اوالد 
الغرب  االربعاء  سوق   14300 عياد 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
الغرب  االربعاء  بسوق  االببدائية 
رقم  تمت   (0(0 غشت   11 بباريخ 

.306/2020
406I

FICAGEST

حطعم
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري (األشخاص 

املعنويون)
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

حطعم
 (0 بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ قي 
 MAILAI أعطى شركة   (0(0 يوليوز 
 49359 البجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بسراكش  البجارية  باملحكسة 
التسيي2 الحر لألصل البجاري الكائن 
حمل  حياة  إقاحة  سوريا  زنقة  ب 
حراكش   40000  - كليز  و03   0( رقم 

 FOOD MADE املغرب لفائدة شركة
WITH LOVE ملدة 1 سنة تتبدئ حن 
01 شتن 2 0)0) وتنبهي في 31 غشت 
قيسبه  شهري  حبلغ  حقابل   (0(1

15.000 درهم.

407I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

أكتاليس ترانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21
 APT N°10 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
أكباليس ترانس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي كراج 
بالطابق األر�سي حي املرجة زنقة 

جبل او كيسدن رقم 4)1 - 93000 
الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
(6749

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 حارس   03
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

أكباليس ترانس.
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدحين لصالح اآلخرين.
كراج   : االجبساعي  املقر  عنوان 
زنقة  املرجة  حي  األر�سي  بالطابق 
 93000  -  1(4 جبل او كيسدن رقم 

الفنيدق املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : الشعي2ي  احسد  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : الشعي2ي  سهيلة  السيدة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد احسد الشعي2ي عنوانه(ا) 
حي املرجة زنقة جبل درسة الطابق 
الرابع رقم 7 93000 الفنيدق املغرب.
الشعي2ي  سهيلة  السيدة 
او  جبل  زنقة  املرجة  حي  عنوانه(ا) 
الفنيدق   93000  1(4 رقم  كيسدن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد احسد الشعي2ي عنوانه(ا) 
حي املرجة زنقة جبل درسة الطابق 
الرابع رقم 7 93000 الفنيدق املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   11 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 0496.

408I

FLASH ECONOMIE

 IBN ROCHD ONCOLOGIE
PRIVE

شركة املساهسة
حل شركة

 IBN ROCHD ONCOLOGIE
PRIVE

 شركة حدنية حهنية 
 حقرها اإلجبساعي : الطابق األول ب) 

وب3 إقاحة لي روسو رقم )) زنقة 
الكولونيل جرو، حي املستشفيات، 

0360) الدار البيضاء
رأسسالها : 100.000،00 درهم

البعريف الضريبي : 18788831 
حل شركة 

بسوجب الجسع العا3 الغي2 العادي 
املؤرخ في 17/06/2020 واملسجل في 

11/07/2020 قرر حا يلي : 
-توقيف جسيع األنشطة البجارية 

للشركة
الشركة  حسابات  على  -املوافقة 

حنذ تأسيسها.
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-تصريف يبم تسليسه إلى اإلدارة
-حل الشركة

-تعيين حصفيين للشركة السيدة 
هشا3  والسيد  بنجلون  هدى 

الحسناوي العاحري
-تمديد حقر البصفية في الطابق 
روسو  لي  إقاحة  وب3  ب)  األول 
حي  جرو،  الكولونيل  زنقة   (( رقم 
املستشفيات، 0360) الدار البيضاء.

409I

STE OVADA SARL AU

 STE AHMED ZAHRA
NEGOCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE OVADA SARL AU
 mezanine n°2 melk el khamar
 av tayeb guennad mezanine
 n°2 melk el khamar av tayeb

guennad، 35100، guercif املغرب
 STE AHMED ZAHRA NEGOCE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
حلوية الطابق األول امللك املسمى 

‹› حلوية 403 ‹› - 35100 جرسيف 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
18(1

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   01
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
.AHMED ZAHRA NEGOCE SARL
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املفاوضات البجارية .
- بيع اللحو3 .

- أغدية عاحة في حبجر.

عنوان املقر االجبساعي : تجزئة حلوية 

الطابق األول امللك املسمى ’’ حلوية 403 

’’ - 35100 جرسيف املغرب.

املدة التي تأسست حن أجلها الشركة 

: 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

500 حصة   : السيد حبوكل احسد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

500 حصة   : السيدة حبوكل زهرة 

بقيسة 100 درهم للحصة.

بقيسة   500  : السيد حبوكل احسد 

100 درهم.

بقيسة   500  : السيدة حبوكل زهرة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد حبوكل احسد عنوانه(ا) حي 

اوالد حسوسة 35100 جرسيف املغرب.

عنوانه(ا)  زهرة  حبوكل  السيدة 

جرسيف   35100 حي املخزن املبنقل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد حبوكل احسد عنوانه(ا) حي 

اوالد حسوسة 35100 جرسيف املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بجرسيف بباريخ 13 غشت 

0)0) تمت رقم 833/2020.

410I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE MB COSTE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عسارة نوحيديا شارع حمسد الخاحس 

الطابق )الشقة3 تازة، 35000، تازة 

املغرب

STE MB COSTE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم )4 

حجسوعة 3.املسي2ة ) - 35000 تازة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.4313

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يوليوز   16 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

واصل بالحاج  (ة)  تفويت السيد 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   500

عسر  (ة)  السيد  لفائدة  حصة   500

املخباري بباريخ 16 يوليوز 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   1( بباريخ  ببازة  االببدائية 

0)0) تمت رقم 361.

411I

EUROMED COMPTA-SARL

OMAB TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

EUROMED COMPTA-SARL

 Bureau N° 4 1er etage Imm

 N° 1106 Lot Al Massar

 QI Marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC

OMAB TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 1157 

دوار الحركات تسلطانت حراكش - 

40000 حراكش املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.47(47

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تم   (019 نون 2   13 في  املؤرخ 

بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

حن  أي  درهم   1.000.000 قدره 

«1.000.000 درهم» إلى «000.000.) 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

نون 2   15 بباريخ  بسراكش  البجارية 

019) تمت رقم 109549.

41(I

J FINANCE C-SARL AU

J FINANCE C-SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي2 جديد للشركة

J FINANCE C-SARL AU

10 زنقة الحرية الطابق 3 الشقة 
رقم 5.، 0)01)، الدار البيضاء. 

املغرب

J FINANCE C-SARL AU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 10 زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 5 

- 0)01) الدار البيضاء املغرب.

تعيين حسي2 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

. 400419

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

املؤرخ في 08 أكبوبر 019) تم تعيين 

حسي2 جديد للشركة السيد(ة) أشنان 
لقبول  تبعا  وحيد  كسسي2  يوسف 

اسبقالة املسي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 03 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

دجن 2 019) تمت رقم 113))7.

413I

ائبسانية الكونفونابل

صنيدم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائبسانية الكونفونابل

شارع أنتسرابي شقة رقم 9 حدينة 

الجديدة حكناس، 50000، حكناس 

املغرب

صنيد3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 9 

عبد العزيز ) رقم 88 حكرر البواركة 

- 50000 حكناس املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(0937
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بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (0(0 يناير   (1 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 1(0.000 رأسسالها  حبلغ  صنيد3 
اإلجبساعي  حقرها  وعنوان  درهم 
88 حكرر  ) رقم  9 عبد العزيز  شارع 
املغرب  حكناس   50000  - البواركة 

نتيجة ل : عد3 العسل.
 9 البصفية ب شارع  وحدد حقر 
عبد العزيز ) رقم 88 حكرر البواركة 

- 50000 حكناس املغرب. 
و عين : 

السيد(ة) الطيبي دحلي وعنوانه(ا) 
املراني  ولجة  الندوة  تجزئة   8 رقم 
املغرب  حكناس   50000 البواكة 

كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
عبد   9 شارع   : بالبصفية  املبعلقة 

العزيز ) رقم 88 حكرر البواركة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
حارس   09 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 414.

414I

MEDINA SKY SARLAU

MEDINA SKY SARLAU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEDINA SKY SARLAU
القصور درب السانية رقم 17 

 MARRAKECH ،40030 ،حراكش
املغرب

MEDINA SKY SARLAU شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي القصور 
درب السانية رقم 17 - 40030 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

104171

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 حارس   (0

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MEDINA SKY SARLAU

غرض الشركة بإيجاز : 

املغربي  الطاجين  إعداد 

والسلطات

البقليدية وقطع حن  بيع الزرابي 

الخزف.

القصور   : عنوان املقر االجبساعي 

 40030  -  17 رقم  السانية  درب 

حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

 100  : السوفني  رشيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد رشيد السوفني عنوانه(ا) 

طريق  السال3  رياض  تجزئة   460

حراكش   40100 حراكش  البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد رشيد السوفني عنوانه(ا) 

طريق  السال3  رياض  تجزئة   460

حراكش   40100 حراكش  البيضاء 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (3 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 113549.

416I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

شركة دباغة املحت2ف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE
 DE SEFROU FES، 30000، FES

MAROC
شركة دباغة املحت2ف شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي خندق 

النسر زنقة 3 رقم 3 عين النقبي فاس 
- 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
6(9(1

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 ف 2اير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
شركة   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

دباغة املحت2ف.
غرض الشركة بإيجاز : الدباغة - 

االست2اد والبصدير.
خندق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
النسر زنقة 3 رقم 3 عين النقبي فاس 

- 30000 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد عزيز بوشاحة : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : الغضفة  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  بوشاحة  عزيز  السيد 
شارع الكراحة زنقة الكاحرون رقم 78 

الزهور 1 30000 فاس املغرب.

السيد حمسد الغضفة عنوانه(ا) 
بنسودة  ال 2دعي  تجزئة  أ   85 رقم 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  بوشاحة  عزيز  السيد 
شارع الكراحة زنقة الكاحرون رقم 78 

الزهور 1 30000 فاس املغرب
السيد حمسد الغضفة عنوانه(ا) 
بنسودة  ال 2دعي  تجزئة  أ   85 رقم 

30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (4 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1444.

417I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

TEMSAZIB DE NEGOSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL
1) اقاحة ريني شارع ابن حرحل 

الطابق ) رقم 5 طنجة، 70001، 
طنجة املغرب

TEMSAZIB DE NEGOSE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي طنجة 

الباليا اقاحة ارحيس رقم 96) طنجة 
- 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.53831
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
019) تقرر حل  0) دجن 2  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
حبلغ   TEMSAZIB DE NEGOSE
وعنوان  درهم   10.000 رأسسالها 
حقرها اإلجبساعي طنجة الباليا اقاحة 
 90000  - طنجة   (96 رقم  ارحيس 
طنجة املغرب نتيجة ل : نقص املوارد 

املادية واملالية
الشركاء  حسؤولية  عد3 
واالعت2اض على القرارات لعد3 وجود 

خ 2ة في املسبقبل.
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نتيجة الصفر حنذ إنشاء الشركة..
طنجة  ب  البصفية  حقر  وحدد 
البالية اقاحة ارحيس رقم 96) طنجة 

- 90000 طنجة املغرب. 
و عين : 

ارارو  العربي  حمسد  السيد(ة) 
جاحع   4 رقم  ازرو  حي  وعنوانه(ا) 
حوقراع طنجة 90000 طنجة املغرب 

كسصفي (ة) للشركة.
الوهابي  اطهي2ي  ناجح  السيد(ة) 
وعنوانه(ا) حي بشلونا رقم 1) طنجة 
(ة)  املغرب كسصفي  طنجة   90000

للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   30 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 841).
418I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

MGHOGHIMEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL
1) اقاحة ريني شارع ابن حرحل 

الطابق ) رقم 5 طنجة، 70001، 
طنجة املغرب

MGHOGHIMEX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة
(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي 1) اقاحة 
غيني شارع ابن حرحل الطابق ) رقم 
05 طنجة - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.65089
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر حل   (017 01 حارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسسالها  حبلغ   MGHOGHIMEX
حقرها  وعنوان  درهم   (0.000
شارع  غيني  اقاحة   (1 اإلجبساعي 
طنجة   05 رقم   ( ابن حرحل الطابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   90000  -

نقص املوارد املادية واملالية

الشركاء  حسؤولية  عد3 

واالعت2اض على القرارات لعد3 وجود 

خ 2ة في املسبقبل.

نتيجة الصفر حنذ إنشاء الشركة..

1) اقاحة  وحدد حقر البصفية ب 
غني شارع ابن حرحل طابق ) رقم 05 

طنجة - 90000 طنجة املغرب. 

و عين : 

حغوغي  فاطسة الزهراء  السيد(ة) 

 30 حي  الجسيل  املنضر  وعنوانه(ا) 
رقم 0) طنجة 90000 طنجة املغرب 

كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (1 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 3435.

419I

BENIDER ZINEB CONSULTING

 COMMODITIES TRADING

ET SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BENIDER ZINEB CONSULTING

 ANGLE RUE DE LA 1

 BEAUCE ET MOUSSA IBNOU

 NOUSSAIR GAUTHIER، 20000،

CASABLANCA MAROC

 COMMODITIES TRADING ET

SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي 65)، 

شارع الزرقطوني، الطابق9 اقاحة 

شس�سي رقم )9 الدارالبيضاء - 

0000) الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.38(485

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (0(0 04 حارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 COMMODITIES TRADING ET
 100.000 حبلغ رأسسالها   SERVICES
اإلجبساعي  حقرها  وعنوان  درهم 
الطابق9  الزرقطوني،  شارع   ،(65
الدارالبيضاء   9( اقاحة شس�سي رقم 
املغرب  الدارالبيضاء   (0000  -
نتيجة ل : عد3 تمقيق االهداف التي 

اسست حن اجلها.
 ،(65 ب  البصفية  حقر  وحدد 
اقاحة  الطابق9  الزرقطوني،  شارع 
 - الدارالبيضاء   9( رقم  شس�سي 

0000) الدارالبيضاء املغرب. 
و عين : 

 AHMED AMINE السيد(ة) 
 RUE  1( وعنوانه(ا)   ALAOUI
 OUMAYMA SAYEH APT 1
 QUARTIER RACINE CASA
 20000 CASABLANCA MAROC

كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

حارس 0)0) تمت رقم 1)7338.

4(0I

حكبب الرياني للسماسبة

م.ب.بيسطرانس
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكبب الرياني للسماسبة
شارع حمسد داود رقم30) تطوان، 

93040، تطوان املغرب
3.ب.بيسطرانس شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
أحسد شوقي الطابق 4 رقم 9 - 

93000 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(7(03

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (5

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

3.ب.بيسطرانس.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال   / الغي2  لحساب  البضائع 

حواد  وشراء  بيع   / املبنوعة  البناء 

البناء.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 -  9 رقم   4 الطابق  شوقي  أحسد 

93000 تطوان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : بنعي�سى  حعاد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  بنعي�سى  حعاد  السيد 

الزيبون  أزال  جساعة  القنيقرة  دوار 

93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  بنعي�سى  حعاد  السيد 

الزيبون  أزال  جساعة  القنيقرة  دوار 

93000 تطوان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (4 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 187).

4(3I
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SAFI CONSULTANT

TRANS 6
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

SAFI CONSULTANT
عسارة حيسونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي، 46000، اسفي 
املغرب

TRANS 6 شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي طريق 
الصويرة ستت خزولة اسفي - 

46000 اسفي املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.9497

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 يوليوز   (0 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 
أعسال حخبلفة .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   (8 بباريخ  بآسفي  االببدائية 

0)0) تمت رقم 819.
4(4I

إليت جين2ايشن

إليت جين2ايشن
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إليت جين2ايشن
حي املطار زنقة أوالد دليم رقم 

864/1، 73000، الداخلة املغرب
إليت جين2ايشن شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي املطار 
زنقة أوالد دليم رقم 864/1 73000 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1093
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   13
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 
باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
إليت   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

جين2ايشن.
خدحات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسون والخدحات السياحية .
عنوان املقر االجبساعي : حي املطار 
زنقة أوالد دليم رقم 1/864 73000 

الداخلة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
العينين  حاء  الزهرة  السيدة 
حي املطار زنقة أوالد دليم  عنوانه(ا) 
رقم 1/864 73000 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وحواطن حسي2ي الشركة : 

العينين  حاء  الزهرة  السيدة 
حي املطار زنقة أوالد دليم  عنوانه(ا) 
رقم 1/864 73000 الداخلة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 585.
4(5I

ste al moustakbal conseil

ETAJE BENOVE SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3، 30000، fes maroc
ETAJE BENOVE SARL AU شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة رقم 
16 تجزئة سعد طابق االول بنسودة 

فاس - 30000 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

634(5

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   13

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 ETAJE  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.BENOVE SARL AU

: البداول -  غرض الشركة بإيجاز 

اعسال  في  حقاول   - النظافة  اعسال 

املبنوعة او البناء.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

االول  طابق  سعد  تجزئة   16 رقم 

بنسودة فاس - 30000 فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : السيد عبد العزيز الباج 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد عبد العريز الباج عنوانه(ا) 

فاس  بنسودة  تجزئة سعد   16 رقم 

30000 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد عبد العريز الباج عنوانه(ا) 

فاس  بنسودة  تجزئة سعد   16 رقم 

30000 فاس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   07 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1918.

4(6I

حوثق

كار ديزار كوتيي بيلدين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي2 جديد للشركة

حوثق
إقاحة زكريا 53 شارع ابن 

تاشفين زاوية العريف األول بن 
ياسين الطابق األول،، 0300)، 

الدارالبيضاء املغرب
كار ديزار كوتيي بيلدين شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

املعدن زنقة ل تجزئة رقم 6 الحي 
الصناعي عين السبع شارع املعدن 
زنقة ل تجزئة رقم 6 الحي الصناعي 
عين السبع 0590) الدارالبيضاء 

املغرب.
تعيين حسي2 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.44(7(1

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم تعيين   (0(0 يونيو   30 املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي2 
أنس،  زهراوي عبدالعالي،  البصي2ي، 

عبدهللا كسسي2 آخر
تبعا لقبول اسبقالة املسي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 740561.
4(7I

حسابات الشاوية

GLOBAL20
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حسابات الشاوية
37، الطابق الثاني زنقة الجزائر 
برشيد برشيد، 6100)، برشيد 

املغرب
GLOBAL(0 شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 149 زنقة 
حفدي زكريا حي املنى الطابق الثالث 
برشيد برشيد 6100) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
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حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

13867

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GLOBAL(0

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2 .

عنوان املقر االجبساعي : 149 زنقة 

حفدي زكريا حي املنى الطابق الثالث 

برشيد برشيد 6100) برشيد املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : بكر  ابو  فاتيحي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

ابو بكر عنوانه(ا)  السيد فاتيحي 

املنى  حي  زكريا  حفدي  زنقة   149

برشيد 6100) برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

ابو بكر عنوانه(ا)  السيد فاتيحي 

املنى  حي  زكريا  حفدي  زنقة   149

برشيد 6100) برشيد املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   10 بباريخ  ب 2شيد  االببدائية 

0)0) تمت رقم 1079.

4(8I

MANAGEX

YASSINE BOISSONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MANAGEX

رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان، 60300، بركان املغرب

YASSINE BOISSONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي عزيزي 

نخيل حي الفبح بركان - 60300 

بركان املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.5989

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يوليوز   18 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

حفتي  ياسين  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   3.500

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   5.000

سعيد حفتي بباريخ 17 يوليوز 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   10 بباريخ  ب 2كان  االببدائية 

0)0) تمت رقم 295/2020.

4(9I

KABBAJ ERRADI ADVISORY FIRM

a-SIS MEA

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي2 تسسية الشركة

 KABBAJ ERRADI ADVISORY

FIRM

 Résidence du palais، imm E،

 Angle Bd ghandi & Yaacoub El

 Mansour، 20200، Casablanca

Maroc

a-SIS MEA شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

 Rue وعنوان حقرها االجبساعي

 Ibnou Khalikane، 6ème

 étage،Palmier، 17 - 20340

.CASABLANCA MAROC

تغيي2 تسسية الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

(86(89

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى   

تم تغيي2   (0(0 يناير   (1 في  املؤرخ 

تسسية الشركة حن «a-SIS MEA» إلى 

. «SAVOYE MEA»

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 0)0) تمت رقم 736119.

431I

DATA COMPTA

HEBANORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DATA COMPTA

 RUE DE LA LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253، 90000،

TANGER MAROC

HEBANORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

أهال، عساركريسة )5، طريق الرباط 

. - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

107007

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HEBANORD

البيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والشراء لكل أنواع الدراجات النارية..

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

طريق الرباط   ،5( عساركريسة  أهال، 

. - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد هشا3 الصابري : 50 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   50  : بريء  أحين  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد هشا3 الصابري عنوانه(ا) 

عسارة  فلوري  فال  الضحى،  حجسع 

10 90000 طنجة  رقم   ( )1، طابق 

املغرب.

السيد أحين بريء عنوانه(ا) 384، 

 (4000 القدس  تجزئة  الريف  نهج 

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد هشا3 الصابري عنوانه(ا) 

عسارة  فلوري  فال  الضحى،  حجسع 

10 90000 طنجة  رقم   ( )1، طابق 

املغرب

السيد أحين بريء عنوانه(ا) 384، 

 (4000 القدس  تجزئة  الريف  نهج 

الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 33094).

43(I
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TAZLAFT

TAZLAFT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

TAZLAFT

 KM 12 ROUTE D›AZEMMOUR

 DAR BOUAZZA CASA، 27223،

CASABLANCA MAROC

TAZLAFT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي الكيلوحت2 

)1، طريق أزحور دار بوعزة - 3))7) 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.116869

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تقرر   (0(0 يوليوز   (( في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 350.000 حبلغ رأسسالها   TAZLAFT

اإلجبساعي  حقرها  وعنوان  درهم 

الكيلوحت2 )1، طريق أزحور دار بوعزة 

- 3))7) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : الحل املبكر للشركة.

وحدد حقر البصفية ب الكيلوحت2 

)1، طريق أزحور دار بوعزة - 3))7) 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين : 

شنيتي  الحسن  السيد(ة) 

 7( الزنقة   66 الرقم  وعنوانه(ا) 

الدار   (0(0( األلفة.   O املجسوعة 

البيضاء املغرب كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 704)74.

433I

حكبب املحاسبة

 SOCIETE AJAOUDI TRANS

SARL

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حكبب املحاسبة

13 شارع يعقوب املنصور رقم 

14/13 تطوان، 93000، تطوان 

املغرب

 SOCIETE AJAOUDI TRANS SARL

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

حمسد الخراز رقم 393 - 93000 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(7(65

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   17

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 SOCIETE AJAOUDI TRANS

.SARL

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتمويل االحوال.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 93000  -  393 رقم  الخراز  حمسد 

تطوان املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 90.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

 100  : اجعدور  احسد  السيد 

حصة بقيسة 900 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  اجعدور  احسد  السيد 
رقم 09 شارع اسطسبول رقم دط03 

93000 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  اجعدور  احسد  السيد 
رقم 09 شارع اسطسبول رقم دط03 

93000 تطوان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   04 االببدائية ببطوان بباريخ 

0)0) تمت رقم 91)).

434I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة تافياللت حلحقة 

ورزازات

STE KHALIDPRO SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة 

تافياللت حلحقة ورزازات

شارع حوالي رشيد عسارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب

 STE KHALIDPRO SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

 L(3 وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم

حي البقليدي - 45800 تنغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

715

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.KHALIDPRO SARL AU

بيع   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اجزاء السيارات .

 L(3 عنوان املقر االجبساعي : رقم 

حي البقليدي - 45800 تنغي2 املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : خالد  صادقي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  خالد  صادقي  السيد 

دوار واكليم 3)458 تنغي2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  خالد  صادقي  السيد 

دوار واكليم 3)458 تنغي2 املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بتنغي2  االببدائية 

0)0) تمت رقم -.

435I

العيون استشارات

KHOUINTIFA IMEX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات

رقم 31 شارع االحي2 حوالي عبد هللا، 

70000، العيون املغرب

KHOUINTIFA IMEX شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي الفداء 

شارع حيلود الخلوفي رقم 94 - 

70000 العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

3(591

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   06

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.KHOUINTIFA IMEX

حا  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

يبعلق بالنشاط البجاري والخدحاتي، 

والتسويق  والبصدير  االست2اد 

والبوزيع....

عنوان املقر االجبساعي : حي الفداء 

شارع حيلود الخلوفي رقم 94 - 70000 

العيون املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : السيد عبد هللا الشيهب 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد عبد هللا الشيهب عنوانه(ا) 

الشهداء  حي   06 رقم  الحسن  زنقة 

70000 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد عبد هللا الشيهب عنوانه(ا) 

الشهداء  حي   06 رقم  الحسن  زنقة 

70000 العيون املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
10 غشت  االببدائية بالعيون بباريخ 

0)0) تمت رقم )184.

436I

AUDICO

انت2يورس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

انت2يورس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي )1 شارع 
د. حمسد سجلسا�سي راسين - 0100) 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.99093

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 حاي   06 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
دكي2  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 
حصة اجبساعية حن   35.000 برادة 
حصة لفائدة السيد   70.000 أصل 
حاي   06 بباريخ  عسور  صوفية  (ة) 

.(0(0
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 1)7385.

438I

AUDICO

دوحين واد النجا
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

دوحين واد النجا شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 44 شارع 

افران، حي السال3، سيل - 10)0) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.314159

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (0(0 حاي   05 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

دكي2  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 

حن  اجبساعية  حصة   5.000 برادة 

أصل 5.000 حصة لفائدة السيد (ة) 

صوفية عسور بباريخ 05 حاي 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم ))7385 .

44(I

BDO

دوحين الصفريوي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

BDO

 Boulevard Abdelmoumen، N°

 119، 4ème étage Apt. N°32،

20360، CASABLANCA MAROC

دوحين الصفريوي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

احغيبين _ سوق االربعا - 99999 

االربعا الغرب املغرب.

وفاة شريك

رقم البقييد في السجل البجاري -.

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 3) يونيو 0)0) تم اإلعال3 

بوفاة الشريك هدى بلقيس بوسلها3 

 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 

يونيو   19 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

0)0) بالشكل األتي : 

السيد رشيد أحين أحي2  السيد(ة) 

الصفريوي ، 100 حصة .

حسن  ابراهيم  السيد  السيد(ة) 

عسور الصفريوي ، 100 حصة .

السيد(ة) السيدة نوال سلوى أحي2 

الصفريوي ، 50 حصة .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

الغرب  االربعاء  بسوق  االببدائية 

رقم  تمت   (0(0 يوليوز   (3 بباريخ 

.65491

445I

FIDUSCAL

LIGHTING NETWORK

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 3(1

 CHAHDIA EL OULFA، 20240،

CASABLANCA MAROC

LIGHTING NETWORK شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

رياض السال3 رقم 4 - 0)88) 

املحسدية املغرب.

حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.(1((7

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تقرر   (0(0 يوليوز   07 في  املؤرخ 

حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة  حل 

 LIGHTING الوحيد  الشريك  ذات 

رأسسالها  حبلغ   NETWORK

حقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجبساعي تجزئة رياض السال3 رقم 

املحسدية املغرب نتيجة   (88(0  -  4

ل : 1/ البصفية املسبقة للشركة : 

حل  الوحيد  املساهم  يقرر 

الشركة املبكر وتصفيتها اعبباًرا حن 

هذا اليو3.
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)/ تعيين حصف للشركة : 
تعيين  الوحيد  املساهم  قرر 
جسيع  نفسه  ويسنح  حصفي  نفسه 
الصالحيات لبنفيذ عسلية البصفية.

3/ تعيين حمل البصفية : 
تعيين  الوحيد  املساهم  قرر 
كسكان  للشركة  املسجل  املكبب 

للبصفية..
تجزئة  ب  البصفية  حقر  وحدد 
 (88(0  -  4 رقم  السال3  رياض 

املحسدية املغرب. 
و عين : 

صسيم  الدين  نور  السيد(ة) 
وعنوانه(ا) تجزئة لينا رقم 89 سيدي 
البيضاء  الدار   (05(0 حعروف 

املغرب كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  باملحسدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 864.
456I

FIDORO MULTI-SERVICES

OJAMTRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA MAROC
OJAMTRAVAUX شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي املسي2ة 

4، تجزئة رقم 08، الداخلة. - 
73000 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
16035

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   10
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.OJAMTRAVAUX
جسيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدراسات  إنجاز  البناء،  أشغال 
خدحات  الطبوغرافية،  واألشغال 
اسبي2اد  عاحة،  تجارة  حخبلفة، 

وتصدير..
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الداخلة.   ،08 تجزئة رقم   ،4 املسي2ة 

- 73000 الداخلة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : التشاري  جالل  السيد 
حصة بقيسة 100،00 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  التشاري  السيد جالل 

تازة 35004 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  التشاري  السيد جالل 

تازة 35004 تازة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 1)6.
460I

fiduciaire belfisc

NIHAL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

fiduciaire belfisc
136 شارع عين الشيخ، 5050)، ابي 

الجعد املغرب
NIHAL شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : 6 زنقة 
1 تجزئة الفبح - 5060) ابي الجعد 

املسلكة املغربية.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.335
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر حل   (019 يونيو   1( املؤرخ في 
NIHAL شركة ذات حسؤلية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد حبلغ رأسسالها 
حقرها  وعنوان  درهم   10.000
 - الفبح  تجزئة   1 زنقة   6 اإلجبساعي 
املغربية  املسلكة  الجعد  ابي   (5060

نتيجة ملنافسة وحشاكل حادية.
و عين : 

ليلى الجط وعنوانه(ا)  السيد(ة) 
ابي الجعد   (5050 جساعة بني بباو 
املسلكة املغربية كسصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
زنقة   6 وفي   (0(0 ف 2اير   1( بباريخ 
ابي الجعد   (5060  - تجزئة الفبح   1

املسلكة املغربية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بباريخ  الجعد  بابي  االببدائية 

حارس 0)0) تمت رقم 08/2020.

461I

FIDORO MULTI-SERVICES

COMPUHOST
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA MAROC
COMPUHOST شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
حوالي اسساعيل، العسارات الحسر، 
رقم 40، الداخلة. - 73000 الداخلة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.11655

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (0(0 يوليوز   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

احسالة  زكرياء  (ة)  تفويت السيد 
500 حصة اجبساعية حن أصل 500 
حصة لفائدة السيد (ة) أنس بوتاكوا 

بباريخ 9) يوليوز 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 1( بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 613.

46(I

CABINET RAMI EXPERTISE

STE EVHEREC SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés، Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D، N°56،

 5ème étage Bureau 30، 30000،
Fés، Maroc

STE EVHEREC SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 44 شارع 
حمسد السالوي فاس - 30000 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

63477
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.EVHEREC SARL
ح 2حج،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حملل، حصسم اإلعالحيات.
44 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
حمسد السالوي فاس - 30000 فاس 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
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السيد كبور سفيان : 500 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد كبور يوسف : 500 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  سفيان  كبور  السيد 
فاس  زواغة  الفبح  تجزئة   30 رقم 

30000 فاس املغرب.
عنوانه(ا)  يوسف  كبور  السيد 
فيال رقم 30 تجزئة الفبح زواغة فاس 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  سفيان  كبور  السيد 
فاس  زواغة  الفبح  تجزئة   30 رقم 

30000 فاس املغرب
عنوانه(ا)  يوسف  كبور  السيد 
فيال رقم 30 تجزئة الفبح زواغة فاس 

30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1964.

463I

إئبسانيات الدريوش

NORD BERRY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئبسانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب )68، 000)9، العرائش املغرب

NORD BERRY شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
املغرب الجديد رقم 1377 - 000)9 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

5(47
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 حارس   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 NORD : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.BERRY

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخضر والفواكه.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 9(000  -  1377 املغرب الجديد رقم 

العرائش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 (50  : املرابطي  السيد يوسف   -

بقيسة 5.000) درهم.

السيد رضا بن احريد : 50) بقيسة 

5.000) درهم.

 (50  : الريماني  رشيد  السيد 

بقيسة 5.000) درهم.

 (50  : اكشيكش  انس  السيد 

بقيسة 5.000) درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد يوسف املرابطي عنوانه(ا) 

 (((8 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

000)9 العرائش املغرب.

عنوانه(ا)  احريد  بن  رضا  السيد 

غال3  بيت  االسبقالل  فدان   (9

35000 تازة املغرب.

الريماني عنوانه(ا)  السيد رشيد 

حي املجاهدين رقم 54 90000 طنجة 

املغرب.

السيد انس اكشيكش عنوانه(ا) 

طنجة   90000  51 الزاودية  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد يوسف املرابطي عنوانه(ا) 

 (((8 رقم  الجديد  املغرب  تجزئة 

000)9 العرائش املغرب

الريماني عنوانه(ا)  السيد رشيد 

غال3  بيت  االسبقالل  فدان   (9

35000 تازة املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعرائش بباريخ 14 يوليوز 

0)0) تمت رقم 369.

466I

alfafisc sarl

NEAAMATI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

alfafisc sarl
 QUARTIER ADMINISTRATIF;
 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،
83350، OULED TEIMA MAROC
NEAAMATI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي قسارية 
الهناء رقم 5 شارع حمسد الخاحس 
اوالد تايسة - 83350 اوالد تايسة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

6151
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (019 أبريل   30
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.NEAAMATI
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2.
قسارية   : املقر االجبساعي  عنوان 
الخاحس  شارع حمسد   5 رقم  الهناء 
تايسة  اوالد   83350  - تايسة  اوالد 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيدة زينب الشجعي عنوانه(ا) 

شارع حمسد الخاحس حي املويسات 

83350 اوالد تايسة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيدة زينب الشجعي عنوانه(ا) 

شارع حمسد الخاحس حي املويسات 

83350 اوالد تايسة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

حاي   17 االببدائية ببارودانت بباريخ 

019) تمت رقم )33.

470I

IASCOMPTES sarl

 DOCTORBOOST
NUTRIENTS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

IASCOMPTES sarl

18 شارع بي2ون طابق 1 شقة ) 

بلفدير، 0300)، الدار البيضاء 

املغرب

 DOCTORBOOST NUTRIENTS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجبساعي حركز 

الرياض 61 زاوية BD اللة ياقوت 

وحصطفى املعاني رقم 69 الطابق ) 

- 0000) الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.453(41

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (0(0 أبريل   14 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 

الغذائية  املكسالت  تصنيع 

والنظافة  البجسيل  وحسبمضرات 

الجسسانية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 30 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 0)0) تمت رقم 737733.

471I
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MOUSSAOUI HAJJI

WORKSPIRIT
شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC
WORKSPIRIT شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 8) 

رقم 13 الحي الجديد ارفود - 00))5 
أرفود املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
14011

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   17
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.WORKSPIRIT
: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البنظيف
حقاول في التستنة

داخل  املر�سى  حساعدة 
املستشفيات.

 (8 زنقة   : عنوان املقر االجبساعي 
رقم 13 الحي الجديد ارفود - 00))5 

أرفود املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : الرا�سي  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  الرا�سي  حمسد  السيد 
قصر املكابر املعاضيد ع ص ز ارفود 

00))5 ارفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  الرا�سي  حمسد  السيد 
قصر املكابر املعاضيد ع ص ز ارفود 

00))5 أرفود املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 683/2020.

47(I

FNMCOMPTA

VALLADOLID TRANS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (1
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
VALLADOLID TRANS شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 1) إقاحة 
السعادة شارع إبن حرحل الطابق )0 
رقم 05 طنجة طنجة 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106949
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (9
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. VALLADOLID TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني والدولي للبضائع.

عنوان املقر االجبساعي : 1) إقاحة 
السعادة شارع إبن حرحل الطابق )0 
رقم 05 طنجة طنجة 90000 طنجة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
:  السيد ايوب بولعيش املحسدي 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
 :  السيد ايوب بولعيش املحسدي 

1000 بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
املحسدي  بولعيش  ايوب  السيد 
عنوانه(ا) بوحساين شارع حمسد ابن 
90000 طنجة  9) طنجة  تاويت رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
املحسدي  بولعيش  ايوب  السيد 
عنوانه(ا) بوحساين شارع حمسد ابن 
90000 طنجة  9) طنجة  تاويت رقم 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 3879.
473I

FIDUSCAL

SERVICE BLADI
إعالن حبعدد القرارات

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 3(1
 CHAHDIA EL OULFA، 20240،

CASABLANCA MAROC
SERVICE BLADI «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجبساعي : شارع 
الروداني رقم 13 زنقة احسد 

املجاطي تجزئة األلب الطابق األول 
رقم 8 املعاريف شارع الروداني 

رقم 13 زنقة احسد املجاطي تجزئة 
األلب الطابق األول رقم 8 املعاريف 

0380) الدار البيصاء املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.414507

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
املؤرخ في 13 يوليوز 0)0)

تم اتخاذ القرارات البالية : 
قرار رقم بيع األسهم : الذي ينص 
ايدير  اوعسر  -السيد   : حايلي  على 
بقيسة  سهم   (500) خسسسائة  يتيع 
100.00 درهم لكل حنها لصالح السيد 
اوعسر حصطفى.- السيد اوعسر ايدير 
بقيسة  سهم   (500) خسسسائة  يتيع 
100.00 درهم لكل حنها لصالح السيد 

افعداس يونس.
املال  رأس  تخصيص  رقم  قرار 
الجديد : الذي ينص على حايلي : قرر 
الجسع، بناًء على اقت2اح حديره، حجز 
الوحدات املحددة أدناه في املقت2حات 
السيد اوعسر حصطفى   -  -  : البالية 
افعداس  السيد   - سهم.   500  .......

يونس ....... 500 سهم. 
الذي   : املدير  اسبقالة  قرار رقم 
املجبسع  يقبل   : حايلي  على  ينص 
اسبقالة السيد اوعسر ايدير ويعطيه 
إبراء ذحة كاحلة ونهائية، دون ضسان 

املسؤولية.
قرار رقم تعيين حديرين جديدين : 
الذي ينص على حايلي : يعين املجبسع 
والسيد  حصطفى  اوعسر  السيد 
حشاركين  كسديرين  يونس  افعداس 
يعلن   - غي2 حمدودة.  لفت2ة  للشركة 
دراية  على  أنهم  الجدد  املديرون 

بأصول والتزاحات الشركة املذكورة.
قرار رقم صالحيات اإلدارة : الذي 
ينص على حايلي : تبسبع اإلدارة بأوسع 
دون  والبصرف،  اإلدارة  صالحيات 
يبعلق  للبصرف  تمفظ،  أو  قيود 
جسيع  في  الثالثة،  األطراف  بجسيع 
الظروف، حع حراعاة الصالحيات التي 
ينسب صراحة  القانون  عليها  ينص 
وبالبالي،  إلى االجبساع العا3 العادي. 
عسل  أي  في  الشركة  إشراك  سيبم 
يبعلق بها وكذلك العسليات املالية حن 
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خالل البوقيع املشت2ك للسيد اوعسر 
يونس،  افعداس  والسيد  حصطفى 

بصفتهسا حديرين حشاركين.
 قرار رقم تمويل الشكل القانوني :
تمويل  تم   : حايلي  على  ينص  الذي 
املحدودة  الوحيد  املساهم  شركة 
املسؤولية إلى شركة ذات حسؤولية 

حمدودة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 
الذي ينص على   :  6 بند رقم بند 

حايلي : حساهسات
الذي ينص على   :  7 بند رقم بند 

حايلي : رأس املال
ينص  الذي   :  13 بند  رقم  بند 
تعيين املدراء -صالحيات   : على حايلي 

اإلدارة 
بند رقم بند 16 : الذي ينص على 

حايلي : إحضاء 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 9)7431.
474I

SOCIETE SOFANAS MATERIAUX

 SOFANAS MATERIAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأسسال الشركة

 SOCIETE SOFANAS
MATERIAUX

شارع 0) غشت حويط يدو تاونات 
تاونات، 34000، تاونات املغرب

sofanas materiaux sarl شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 0) 
غشت حويط يدو تاونات - 34000 

تاونات املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.1131

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (0(0 يوليوز   08 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
«900.000 درهم» أي حن «100.000 
درهم»   1.000.000» إلى  درهم» 

حقاصة حع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 االببدائية بباونات بباريخ 

0)0) تمت رقم 41).

475I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 OR BLEU MULTI»

«SERVICES
إعالن حبعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314، lotissement Al Qods، El

Jadida، 24000، الجديدة املغرب

 «OR BLEU MULTI SERVICES»

«شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجبساعي : الرقم 

18، الطابق األول، زنقة بركان، 

تجزئة سيدي حو�سى، الجديدة - - 

الجديدة املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.7(57

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

املؤرخ في 16 يوليوز 0)0)

تم اتخاذ القرارات البالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي :

على  املصفي  تقرير  على  املصادقة 

البأكيد   - البصفية.  عسليات  كافة 

على اإلغالق البصفية.

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 

 بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي :

قفل وتصفية الشركة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالجديدة بباريخ 10 غشت 

0)0) تمت رقم 5185).

476I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

BAJJI HOUSE»SARL-AU»
إعالن حبعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314، lotissement Al Qods، El
Jadida، 24000، الجديدة املغرب

«BAJJI HOUSE»SARL-AU «شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجبساعي : دوار 

الغربة، جساعة الحوزية، الجديدة 
- - الجديدة املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.103(1
بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
0)0) تم اتخاذ  9) يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
الجياللي  السيد  تفويت   -  : حايلي 
حصة   (1000) بجي جسيع حصصه 
 - طسعاوي.  عبد هللا  السيد  لفائدة 
نقل حقر الشركة حن تجزئة الرجاء 
دوار   : إلى  الجديدة   ،3 السعادة   ،8
الجديدة.  الحوزية،  جساعة  الغربة، 
- تعيين السيد عبد هللا طسعاوي بعد 

إسبقالة السيد الجياللي بجي. 
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 
الذي ينص   :  4-6-7-14 بند رقم 
الشركة-حقر  حصص   : حايلي  على 

الشركة-حسي2 الشركة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالجديدة بباريخ 10 غشت 

0)0) تمت رقم 5186).
477I

SALMA JABER

LUXURY COL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SALMA JABER
 N°53، rue 177، Jamila
 5 Casablanca، 20400،

Casablanca Maroc

LUXURY COL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة 

سسية اقاحة )8 الطابق 4 رقم 16 

حي النخيل الدارالبيضاء - )004) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

466717

 (6 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LUXURY COL

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

وتصدير  إسبي2اد  وتوزيع،  وتسويق 

بالعسل  خاصة  حالبس  وعرض 

وألقسشة  املالبس  حن  أخرى  وأنواع 

وحنبجات النسيج .
زنقة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 16 رقم   4 الطابق   8( سسية اقاحة 

 (004(  - الدارالبيضاء  النخيل  حي 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد خالد بوقدير : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد حسزة بوقدير : 50) حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد حعاد بوقدير : 50) حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  بوقدير  خالد  السيد 
املكانسة  تجزئة   455 رقم   3 زنقة 

 (718( البيضاء  بوسكورة   (

الدارالبيضاء املغرب.
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عنوانه(ا)  بوقدير  حسزة  السيد 
املكانسة  تجزئة   455 رقم   3 زنقة 
 (718( البيضاء  بوسكورة   (

الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  بوقدير  حعاد  السيد 
املكانسة  تجزئة   455 رقم   3 زنقة 
 (718( البيضاء  بوسكورة   (

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  بوقدير  خالد  السيد 
املكانسة  تجزئة   455 رقم   3 زنقة 
 (718( البيضاء  بوسكورة   (

الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 14685.

479I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

ALGORITMI PRIVE
شركة املساهسة

حل شركة

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies، ،10
20800، CASABLANCA MAROC

ALGORITMI PRIVE شركة 
املساهسة(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي 11، شارع 
الوحدة، إقاحة اإلحا3 علي، شقة 
رقم ) - 0000) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.350379

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تقرر   (0(0 يوليوز   (3 في  املؤرخ 
 ALGORITMI املساهسة  حل شركة 
 600.000 رأسسالها  حبلغ   PRIVE
 ،11 درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي 
علي،  اإلحا3  إقاحة  الوحدة،  شارع 
الدار البيضاء   (0000  -  ( شقة رقم 
نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

حاروك  ب  البصفية  حقر  وحدد 

املبمدة  االحم  ساحة   10 اكسبي2تيز 

 - املدينة  وسط   – الثاني  الطابق 

0800) الدار البيضاء املغرب. 

و عين : 

السيد(ة) حمسد قباج وعنوانه(ا) 

134’ شاطئ بوزنيقة 0000) بوزنيقة 

املغرب كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

شارع   ،11  : بالبصفية  املبعلقة 

الوحدة، إقاحة اإلحا3 علي، شقة رقم 

) الدار البيضاء 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 431)74.

480I

AUDICO

كرتيزيا
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،

CASABLANCA MAROC

كرتيزيا شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي )1 شارع 

املنارة بوركون - 0040) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.154539

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 حاي   06 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

دكي2  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 

حصة اجبساعية حن   (0.000 برادة 

حصة لفائدة السيد   40.000 أصل 

حاي   06 بباريخ  عسور  صوفية  (ة) 

.(0(0

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 738519.

481I

STE SUD EST GESTION SARL

BENMOULA TRAV 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 06 العسارة 99 شارع حوالي علي 
الشريف، 000)5، الرشيدية املغرب
 BENMOULA TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 

قصرخطارة الشرفاء واقة غريس 
السفلي كلسيسة الرشيدية - 50))5 

كلسيسة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

14001
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. BENMOULA TRAV
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حبنوعة.
 : االجبساعي  املقر  عنوان 
غريس  واقة  الشرفاء  قصرخطارة 
 5((50  - السفلي كلسيسة الرشيدية 

كلسيسة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 500  : حمسد  حولى  بن  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : يوسف  حولى  بن  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد بن حولى حمسد عنوانه(ا) 
كلسيسة   5((50 الشرفاء  خطارة 

املغرب.
السيد بن حولى يوسف عنوانه(ا) 
خطارة الشرفاء واقة 50))5 كلسيسة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد بن حولى حمسد عنوانه(ا) 
كلسيسة   5((50 الشرفاء  خطارة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 678.
48(I

tensiftconsultant

BIO-CAFE

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري (األشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

BIO-CAFE
 16 بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ في 
 .BIO-CAFE أعطى   (0(0 يوليوز 
رقم.  الوطنية  للبطاقة  (ة)  الحاحل 
 4691 البجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بآسفي  االببدائية  باملحكسة 
التسيي2 الحر لألصل البجاري الكائن 
ب اقاحة حوالي يوسف عسارة 3 حمل 
رقم 1 اسفي - 46000 اسفي املغرب 
(ة)  الحاحل  ابوعلي  رشيد  للسيد(ة) 
 H462651 رقم  الوطنية  للبطاقة 
غشت   01 حن  تتبدئ  سنة   3 ملدة 
 (0(( يوليوز   01 في  وتنبهي   (0(0

حقابل حبلغ شهري 10.000 درهم.
483I

إئبسانيات الدريوش

BO HA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئبسانيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
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ب )68، 000)9، العرائش املغرب
BO HA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

الشجرة ريصانة الجنوبية - 000)9 
العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5345

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 BO HA : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدحين.
دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 9(000  - الشجرة ريصانة الجنوبية 

العرائش املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 500  : حسودة  عالل  السيد   -

بقيسة 50.000 درهم.
 500  : بولعيش  عثسان  السيد 

بقيسة 50.000 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  حسودة  عالل  السيد 
الجنوبية  ريصانة  الشجرة  دوار 

000)9 العرائش املغرب.
السيد عثسان بولعيش عنوانه(ا) 
90000 طنجة  زنقة القا�سي عياض 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  حسودة  عالل  السيد 
الجنوبية  ريصانة  الشجرة  دوار 

000)9 العرائش املغرب.

السيد عثسان بولعيش عنوانه(ا) 

90000 طنجة  زنقة القا�سي عياض 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالعرائش بباريخ 11 غشت 

0)0) تمت رقم 483.

484I

فيدكات

SOCIETE SAISON MOBILIA

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسسال الشركة

فيدكات

3 حكرر زنقة باسبور املدينة 

الجديدة حكناس، 50000، حكناس 

املغرب

 SOCIETE SAISON MOBILIA

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

 MAG وعنوان حقرها اإلجبساعي

 N 1 IMM N 9 AV AMIR

 ABDELKADER - 50000

.MEKNES MAROC

رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.(3463

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم   (0(0 يوليوز   01 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

حن  أي  درهم»   (.300.000»

«1.700.000 درهم» إلى «4.000.000 

حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (3 البجارية بسكناس بباريخ 

0)0) تمت رقم )15).

485I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

LOGISTINE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LA MAISON DE

L›ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART، BD

 ANFA، RESIDENCE pETIT

 PARADIS، 7EME ETAGE،

20330، CASABLANCA MAROC

LOGISTINE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تقاطع 
زنقة حوزار وشارع آنفا إقاحة 

لوبتي بارادي طابق 7 - 0330) 

الدارالبيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468(89

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.LOGISTINE
حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات  طريق  عن  البضائع  نقل 
التي تكون حسولتها املعبسدة تساوي 

أو تزيد عن 15 طنا النقل الحضري.

تقاطع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
لوبتي  إقاحة  آنفا  زنقة حوزار وشارع 

بارادي طابق 7 - 0330) الدارالبيضاء 

املغرب .

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

 100  : الحجاحي  يوسف  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد يوسف الحجاحي عنوانه(ا) 
حي النور رقم 6 بلوك ب 1 شارع ابن 

االثي2 فاس 0000) فاس املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد يوسف الحجاحي عنوانه(ا) 
حي النور رقم 6 بلوك ب 1 شارع ابن 

االثي2 فاس 0000) فاس املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم -.
486I

THALAL CONSULTANTS

FATMA DELICE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

FATMA DELICE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجبساعي طريق ابن 
قداحى تجزئة البوفيق اقاحة املروى 
4 - حبجر رقم 4 - 40000 حراكش 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.9(779

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (0(0 يوليوز   0( في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 
بيع وشراء االسساك.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   1( بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114833.
487I
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FIDORO MULTI-SERVICES

COMPUHOST
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA MAROC

COMPUHOST شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

و عنوان حقرها االجبساعي شارع 

حوالي اسساعيل، العسارات الحسر، 

رقم 40، الداخلة، - 73000 

الداخلة.

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.11655

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

املؤرخ في 9) يوليوز 0)0) تم تمويل 

الشكل القانوني للشركة حن «شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

«شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد» 

املحدودة».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 613.

488I

CABINET BADREDDINE

BENSIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

CABINET BADREDDINE

79) أ حسي2ة 1 اقاحة هني الشقة 

رقم 1، 0، حراكش املغرب

BENSIMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي كلم 7 رقم 

17 طريق آسفي - * حراكش املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.79(35

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم تغيي2   (0(0 يوليوز   06 املؤرخ في 
«حدير عقارات»  الشركة حن  نشاط 
ال  والصيانة  البطوير  «أعسال  إلى 

را�سي بناء البقسيسات».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114797.

489I

حو�سى

twont de construction
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حو�سى
شارع الجيش امللكي رقم340 الطابق 

4، 000)6، الناظور املغرب
twont de construction شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
املسي2ة العروي الناظور - 000)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

(0335
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 twont : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.de construction
اعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخبلفة 
البصدير واالسبي2اد.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 6(000  - الناظور  العروي  املسي2ة 

الناظور املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : حمسد  اعراب  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1000  : حمسد  اعراب  السيد   

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حمسد  اعراب  السيد 

 6(000 حي القدس العروي الناظور 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حمسد  اعراب  السيد 

 6(000 حي القدس العروي الناظور 

الناظور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 9) يوليوز 

0)0) تمت رقم )164.

490I

 NOBEL CONSTRUCTION AMENAGEMENT

BTP SARL

نوبل بناء تهيئه ب ت ب /ن �سي أ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 NOBEL CONSTRUCTION

AMENAGEMENT BTP SARL

 RUE 71، N°13، HAY YASSMINA

 3، AIN CHOCK boite postale

 6662 sidi othmane، 20480،

CASABLANCA MAROC

نوبل بناء تهيئه ب ت ب /ن �سي أ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

ياسسينه 3 زنقه 71 رقم 13 عين 

الشق - 0480) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

467(85

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
نوبل   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

بناء تهيئه ب ت ب /ن �سي أ.
جسيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أعسال البنية البمبية وأعسال الحفر 
والصرف الصحي والطرق والشبكات 

املخبلفة
 جسيع أعسال البناء بأي حال حن 
األحوال (األعسال اإلنشائية، األعسال 

الثانية والحزحة الفنية، إلخ).
 األشغال العاحة والهندسة املدنية 

والهياكل الهندسية
تأجي2 حعدات البناء وبيع وتوريد   

ونقل البضائع وحنبجات حخبلفة.
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
عين   13 رقم   71 زنقه   3 ياسسينه 
الشق - 0480) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 500  : هللا  حبيب  نتيل  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد حدويم احين الصديق : 500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : هللا  حبيب  نتيل  السيد 

بقيسة 100 درهم.
 : الصديق  احين  حدويم  السيد 

500 بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد نتيل حبيب هللا عنوانه(ا) 
الجساعه  قرية   49 رقم   41 بلوك 

0450) الدار البيضاء املغرب.
الصديق  احين  حدويم  السيد 
عنوانه(ا) تجزئة الحديقة زنقه 9 فيال 
الدار   (0400 54سيدي حوحن  رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
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السيد نتيل حبيب هللا عنوانه(ا) 
الجساعه  قرية   49 رقم   41 بلوك 

0450) الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم -.
491I

Khidmat Attajir

TRANS MOUNDOUBRID
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Khidmat Attajir
 BIS RUE EL MOUAHIDINE، 05
52000، ERRACHIDIA MAROC

TRANS MOUNDOUBRID شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

سرغين الخنك الرشيدية - 000)5 
الرشيدية الرشبدية

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
140(3

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 TRANS : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.MOUNDOUBRID
حقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل السلع لحساب الغي2.
قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 5(000  - الرشيدية  سرغين الخنك 

الرشيدية الرشبدية.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد خطاري اسساعيل : 1.000 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

اسساعيل  خطاري  السيد 
عنوانه(ا) بلوك 06 رقم 35)1 تجزئة 
 5(000 الرشيدية   01 العاطي  عين 

الرشيدية الرشيدية.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
اسساعيل  خطاري  السيد 
عنوانه(ا) بلوك 06 رقم 35)1 تجزئة 
 5(000 الرشيدية   01 العاطي  عين 

الرشيدية الرشيدية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 59).
49(I

حو�سى

AQUALANDIA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

حو�سى
شارع الجيش امللكي رقم340 الطابق 

4، 000)6، الناظور املغرب
AQUALANDIA شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها االجبساعي شارع 
حمسد الخاحس العروي الناظور - 

000)6 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.195(7

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 أبريل   14 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 
 LOCATION QUAD،BUGGY

.ET MOTO
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
حاي   11 بباريخ  بالناضور  االببدائية 

0)0) تمت رقم 7)4.
493I

cafge

2T.FOREC
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cafge
 Mustapha el maani، (34
20130، casablanca maroc

T.FOREC) شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 10 شارع 
الحرية الطابق الثالث رقم 5 الدار 

البيضاء 0000) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
469(57

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (3
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. (T.FOREC
غرض الشركة بإيجاز : البوظيف 
والعسل  العسالة  واسبقدا3  املؤقت 

املؤقت.
10 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
الدار   5 الثالث رقم  الطابق  الحرية 
البيضاء  الدار   (0000 البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

1.000.000 درهم، حقسم كالبالي : 
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  احسد  الفمل  السيد 
شارع ابن تاشفين عين ال 2جة   150

0000) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  احسد  الفمل  السيد 
شارع ابن تاشفين عين ال 2جة   150

0000) الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 743117.
494I

MOUSSAOUI HAJJI

MERSE TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC
MERSE TECHNOLOGIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر اوالد 
احبارك ع ص ز ارفود - 00))5 ارفود 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.10753

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (0(0 غشت   03 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
«500.000 درهم» أي حن «100.000 
عن  درهم»   600.000» إلى  درهم» 
ديون  حع  حقاصة  إجراء   : طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 213/2020.
495I

MOUSSAOUI HAJJI

MERSE TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC
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MERSE TECHNOLOGIE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي قصر اوالد 
احبارك ع ص ز ارفود - 00))5 ارفود 

املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.10753

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (0(0 غشت   03 في  املؤرخ 
«الت2كيب  حن  الشركة  نشاط  تغيي2 

الكهربائي.
الطاقة املبجددة.

«الت2كيب  إلى  املخبلفة»  االشغال 
الكهربائي.

االشغال املخبلفة.
الوساطة».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 213/2020.

496I

VUE D’EXPERTS

SOS KHEMISSET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS
 BD BRHIM ROUDANI، ،(64
 RESIDENCE AL WIFAQ، ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
SOS KHEMISSET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي ٬55 شارع 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني 
الطابق االول - 0300) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

469199
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   06
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 SOS  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.KHEMISSET

التسيي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لجسع  العسوحية  للخدحة  املفوض 

لجساعة  والبنظيف  النفايات 

خسيسات.

عنوان املقر االجبساعي : ٬55 شارع 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق 

االول - 0300) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 0) سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

4.350.000 درهم، حقسم كالبالي : 

 SOS NETTOTTOYAGE الشركة

حصة   DEPANNAGE : 22.185

بقيسة 100 درهم للحصة .

 TFAWT الشركة 

حصة   PARTICIPATION : 21.315

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

 SOS NETTOTTOYAGE الشركة

DEPANNAGE عنوانه(ا) 96).شارع 

حمسد الخاحس 0013) الدارالبيضاء 

املغرب.

 TFAWT الشركة 

تجزئة  عنوانه(ا)   PARTICIPATION

األزهر )07)1، سيدي حوحن 0)06) 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد عبدالوافي سعيد عنوانه(ا) 
تجزئة بيال شطر4 رقم )) كاليفورنيا 

0150) الدارالبيضاء املغرب

عنوانه(ا)  سعيد  خليل  السيد 
 (0410 لوازيس  النخيل  68.زنقة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 983)74.

497I

cafge

FREECOMA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

cafge

 Mustapha el maani، (34

20130، casablanca maroc

FREECOMA شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي اساحة بن 
زياد الطابق ) املعاريف - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.450851

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (0(0 غشت   04 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

تفويت السيد (ة) صبار  

حن  اجبساعية  حصة   (0 ياسين 

(ة)  حصة لفائدة السيد   100 أصل 

 KOVALEVA KOVLER KSENIIA

بباريخ 04 غشت 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم )74315.

498I

شركة حعالجة نفايات املعاحل 

«ش.3.ن.3»ش٠3٠3٠ش٠و

شركة حعالجة نفايات املعاحل 

«ش.م.ن.م»
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حعالجة نفايات املعاحل 

«ش.3.ن.3»ش٠3٠3٠ش٠و

تجزئة السيكون جزء رقم 17 

و7 زاوية شارع طنجة وشارع 

ابن الخطيب، الطابق الثاني، 

أطلس،املدينة الجديدة -، 30000، 

فاس املغرب

شركة حعالجة نفايات املعاحل 

«ش.3.ن.3» شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
السيكون جزء رقم 17 و7 زاوية 

شارع طنجة وشارع ابن الخطيب، 
الطابق الثاني، أطلس،املدينة 
الجديدة - 30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

63439
 15 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
شركة   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 
حعالجة نفايات املعاحل «ش.3.ن.3».

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ال 2ي الوطني للبضائع والنفايات و/ 

أو غي2ها نيابة عن الغي2،..
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
السيكون جزء رقم 17 و7 زاوية شارع 
الطابق  طنجة وشارع ابن الخطيب، 
 - الجديدة  أطلس،املدينة  الثاني، 

30000 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد حنصف بن كي2ان : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
كي2ان  بن  حنصف  السيد 
عنوانه(ا) إقاحة س5 الشقة حي املنزه 

10000 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
كي2ان  بن  حنصف  السيد 
عنوانه(ا) إقاحة س5 الشقة حي املنزه 

10000 الرباط املغرب
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1936/2020.

499I

AUDICO

برايم انفستمنت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

برايم انفسبسنت شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 6) شارع 
سقراط املعارف - 0330) الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.89999

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 حاي   07 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
دكي2  حمسد  (ة)  السيد  تفويت 
حن  اجبساعية  حصة   800 برادة 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد (ة) 

صوفية عسور بباريخ 07 حاي 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 (4 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 741098.

50(I

حكبب حماسبة

BASMA BUSINESS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكبب حماسبة
عسارة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية، 004)5، 

الرشيدية املغرب
BASMA BUSINESS شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر تاردة 
حركز الخنك ص.ب 644 بوتالحين 

الرشيدية - 000)5 الرشيدية 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
14019

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. BASMA BUSINESS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغي2
بيع حواد البناء

األشغال املخبلفة.
عنوان املقر االجبساعي : قصر تاردة 
بوتالحين   644 ص.ب  الخنك  حركز 
الرشيدية   5(000  - الرشيدية 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : حاحيوي  حراد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  حاحيوي  حراد  السيد 
الرشيدية   646 تجزئة بوتالحين رقم 

000)5 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  حاحيوي  حراد  السيد 
الرشيدية   646 تجزئة بوتالحين رقم 

000)5 الرشيدية املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 687.
504I

فيدكات

 STE SAISON MOBILIA

KENITRA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

فيدكات

3 حكرر زنقة باسبور املدينة 

الجديدة حكناس، 50000، حكناس 

املغرب

 STE SAISON MOBILIA KENITRA

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RDC وعنوان حقرها اإلجبساعي

 RESIDENCE MEHDI D LOT

 BITON 7 AV SAID DAOUDI -

.14020 KENITRA MAROC
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.47719

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم   (0(0 يوليوز   01 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

حن  أي  درهم»   1.(00.000»

 1.300.000» إلى  درهم»   100.000»

حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 0)18.

505I

GALVAFRIQUE

GALVAFRIQUE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GALVAFRIQUE
رقم 5.إقاحة الحسد.النجد الجديدة، 

4000)، الجديدة املغرب

GALVAFRIQUE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 

5.إقاحة الحسد.النجد - 4000) 

الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

16(69

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يناير   09

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GALVAFRIQUE

الجلفنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالغسس الساخن ملعالجة الدهانات 

الصناعية واألسطح.

رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 (4000  - الحسد.النجد  5.إقاحة 

الجديدة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : صخرة  يونس  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد يونس صخرة عنوانه(ا) 3) 

زنقة آزرو 4000) الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد يونس صخرة عنوانه(ا) 3) 

زنقة آزرو 4000) الجديدة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالجديدة بباريخ 06 ف 2اير 

0)0) تمت رقم -.

506I
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حكبب حماسبة

ABIZAR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكبب حماسبة
عسارة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 00) الرشيدية، 004)5، 

الرشيدية املغرب
ABIZAR شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 
)6 زنقة 44 حي تاركة الجديدة 
الرشيدية - 000)5 الرشيدية 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

140(7
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (8
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. ABIZAR
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة
الوساطة

تركيب اليات السقي.
 6( رقم   : عنوان املقر االجبساعي 
زنقة 44 حي تاركة الجديدة الرشيدية 

- 000)5 الرشيدية املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : سعيد  أهنان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سعيد  أهنان  السيد   
حي تاركة الجديدة   44 زنقة   6( رقم 

الرشيدية 000)5 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  سعيد  أهنان  السيد 
حي تاركة الجديدة   44 زنقة   6( رقم 

الرشيدية 000)5 الرشيدية املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 693.

507I

Ste Abdoune Conseil

STE MILOUDI FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 4 إقاحة فاطسة شارع حوالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فاس، 

30000، فاس املغرب

STE MILOUDI FRERES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي الغوازي 

دائرة قرية با حمسد تاونات - 34050 

تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1673

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MILOUDI FRERES

حعصرة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
زيبون- بيع وشراء الحبوب .

الغوازي   : عنوان املقر االجبساعي 

دائرة قرية با حمسد تاونات - 34050 

تاونات املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

 (00  : حنعم  امليلودي  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 (00  : جسال  امليلودي  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 (00  : السيد امليلودي نورالدين 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 (00  : حنصف  امليلودي  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد امليلودي عزيز : 00) حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حنعم  امليلودي  السيد 
دوار لقرادة اوالد عي�سى قرية با حمسد 

تاونات 34050 تاونات املغرب.
السيد امليلودي جسال عنوانه(ا) 
 34050 تاونات  القرية  الولفة  حي 

تاونات املغرب.
نورالدين  امليلودي  السيد 
عي�سى  اوالد  لقرادة  دوار  عنوانه(ا) 
قرية با حمسد تاونات 34050 تاونات 

املغرب.
السيد امليلودي حنصف عنوانه(ا) 
 34050 تاونات  القرية  الولفة  حي 

تاونات املغرب.
عنوانه(ا)  عزيز  امليلودي  السيد 
دوار لقرادة اوالد عي�سى قرية با حمسد 

تاونات 34050 تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد امليلودي حنصف عنوانه(ا) 
 34050 تاونات  القرية  الولفة  حي 

تاونات املغرب
نورالدين  امليلودي  السيد 
عي�سى  اوالد  لقرادة  دوار  عنوانه(ا) 
قرية با حمسد تاونات 34050 تاونات 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 االببدائية بباونات بباريخ 

0)0) تمت رقم 63).

508I

INFOPLUME

 UNIVERS MAINTENANCE
«GENERALE « UMG

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

INFOPLUME
149 شارع حمسد الخاحس اقاحة 
حيسوزا 1 رقم 17، 90000، طنجة 

املغرب
 UNIVERS MAINTENANCE

GENERALE « UMG» شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حلبقى 
زنقة الجنيد رقم ) تجزئة ارسيت 

الكبي2 تجزئة رقم 60 حي املعاريف - 
0000) الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.106963
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
املؤرخ في 11 يناير 0)0) تقرر إنشاء 
التسسية  تمت  للشركة  تابع  فرع 
البالية  طنجة  بالعنوان  والكائن   -
تجزئة البمر االبيض املنوسط تجزئة 
835 قطعة رقم ) الطابق الرابع رقم 
8 - 90000 طنجة املغرب واملسي2 حن 

طرف السيد(ة) لخبابي سعيدة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم -233058 3886.
509I

FIDUCIAIRE HAKIM

«SAYARTI PRO»
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد رقم 4063، الجديدة 

الرئيسية، الجديدة.، 4000)، 
الجديدة املغرب

«SAYARTI PRO» شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجبساعي حراب رقم 
1، بقعة 3، تجزئة الخي2، الجديدة - 

4000) الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

16755
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   16
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.«SAYARTI PRO»
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
بيع عجالت السيارات   - قطع الغيار. 

وصيانة السيارات..
عنوان املقر االجبساعي : حراب رقم 
1، بقعة 3، تجزئة الخي2، الجديدة - 

4000) الجديدة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 : حوران  اللطيف  عبد  السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
حوران  اللطيف  عبد  السيد 
4000) الجديدة  عنوانه(ا) الجديدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
حوران  اللطيف  عبد  السيد 
4000) الجديدة  عنوانه(ا) الجديدة 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالجديدة بباريخ 11 غشت 

0)0) تمت رقم 5195).

510I

cafge

MAGRUS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

cafge
 Mustapha el maani، (34
20130، casablanca maroc

MAGRUS شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 144 زنقة 
حمسد سسيمة اقاحة جوهرة الطابق 

6 رقم 35 - 000) الدارالبيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.353(51
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (0(0 يوليوز   (3 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
عاطف  (ة)  السيد  تفويت 
اجبساعية  حصة   1.000 عبداالله 
حصة لفائدة السيد   100 حن أصل 
يوليوز   (3 بباريخ  حسن  حوفي  (ة) 

.(0(0
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 743134.

511I

FOUZMEDIA

 MANAFIAA
INVESTISSEMENTS

إعالن حبعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 MANAFIAA INVESTISSEMENTS

«شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجبساعي : بقعة 90 
بئ2 الراحي ابيشيبا الجاحعي (باحنيني 

سابقا) - - القنيطرة املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.34449

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

0)0) تم اتخاذ  03 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات البالية : 

على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 

 15(75 تفويت  املوافقةعلى   : حايلي 

السيد  حلكية  في  اجبساعية  حصة 

السيد  لفائدة  الحسني  املهدي 

ابوبكر الحسني الذي قبل شراء هذه 

الحصص حن السيد املهدي الحسني 

درهم   15(75000 حبلغ  اودع  الذي 

بمساب الشركة حقابل وصل

على  ينص  الذي   :  ( رقم  قرار 

حايلي : تبعا لبفويت الحصص اصبح 
الشكل  على  حوزع  الشركة  رأسسال 

البالي : السيد املهدي الحسني 75)15 

حصة اي حا يعادل 7500)15 درهم، 

  15(75 الحسني  بكر  ابو  السيد 

حصة أي حا يعادل 7500)15 درهم، 

السيد حسن الزاكي 3900 حصة اي 

والسيد  درهم،   390000 يعادل  حا 

نجيب جناتني 30550 حصة اي حبلغ 

حجسوع الحصص  درهم؛   3055000

هو 65000 حصة اي حا يعادل حبلغ 

6500000 درهم 

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 

على  ينص  الذي   :  6 رقم  بند 

 15(75 تفويت  املوافقةعلى   : حايلي 

السيد  حلكية  في  اجبساعية  حصة 

السيد  لفائدة  الحسني  املهدي 

ابوبكر الحسني الذي قبل شراء هذه 

الحصص حن السيد املهدي الحسني 

درهم   15(75000 حبلغ  اودع  الذي 

بمساب الشركة حقابل وصل

على  ينص  الذي   :  7 رقم  بند 

حايلي : تبعا لبفويت الحصص اصبح 
الشكل  على  حوزع  الشركة  رأسسال 

البالي : السيد املهدي الحسني 75)15 

حصة اي حا يعادل 7500)15  درهم، 

  15(75 الحسني  بكر  ابو  السيد 

حصة أي حا يعادل 7500)15 درهم، 

السيد حسن الزاكي 3900 حصة اي 

والسيد  390000درهم،  يعادل  حا 

نجيب جناتني 30550 حصة اي حبلغ 

حجسوع الحصص  درهم؛   3055000
هو 65000 حصة اي حا يعادل حبلغ 

6500000 درهم 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 1639.

51(I

cafge

RED BOS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

cafge
 Mustapha el maani، (34
20130، casablanca maroc

RED BOS شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 10 شارع 
الحرية الطابق الثالث الرقم5 - 

000) الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.743135

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (0(0 يوليوز   (3 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
ياسين  بخبار  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.000
فمل  (ة)  حصة لفائدة السيد   100

احسد بباريخ 3) يوليوز 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 743135.

513I

Gescompte

STE : BADREDDINE RESTO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage (65

 n°92 casablanca، 20050،
Casablanca Maroc



12719 الجريدة الرسميةعدد 7)56 - 13 حمر3 )144 )) ستبس 2 0)0)) 

 STE : BADREDDINE RESTO

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 13، زنقة 

أحسد املجاطي الطابق 1 رقم 8 

الدار البيضاء - 0050) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

469(97

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (3

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE :  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.BADREDDINE RESTO

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللحو3 الحسراء.
عنوان املقر االجبساعي : 13، زنقة 
أحسد املجاطي الطابق 1 رقم 8 الدار 

البيضاء  الدار   (0050  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

 : عبيد  الدين  بدر  السيد 

 100 بقيسة  حصة   100.000،00

درهم للحصة.

 1.000  : الدين عبيد  السيد بدر 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد بدر الدين عبيد عنوانه(ا) 

3 س  أحين  إقاحة قصبة  ليساسفة 

الدار   5 شقة   1 الطابق   9 عسارة   (

البيضاء  الدار   (0050 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد بدر الدين عبيد عنوانه(ا) 

3 س  أحين  إقاحة قصبة  ليساسفة 

الدار   5 شقة   1 الطابق   9 عسارة   (

البيضاء  الدار   (0050 البيضاء 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 743134.

514I

PROGRESS MANAGEMENT

CHOICE TRAJECT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PROGRESS MANAGEMENT

 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 91

 APPT 20 BELEVEDERE، 20300،

CASABLANCA MAROC

CHOICE TRAJECT شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 

 ETG 17-TTAKADOUM GH 2

 2 SIDI BERNOUSSI - 20600

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(94033

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يوليوز   (0 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

 EL MEJDOUBI (ة) تفويت السيد

RACHID 500 حصة اجبساعية حن 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد (ة) 

 (0 بباريخ   EL MEJDOUBI WAFAA

يوليوز 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 03 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم )74159.

515I

ZIOLAB

ZioLab
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZIOLAB
شارع املسي2ة الزنقة 6 أكبوبرالرقم 

6 الطابق رقم 3 الشقة رقم 3 
الدار البيضاء. ص ب 0100). 

 ANFA CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

ZioLab شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 
املسي2ة الزنقة 6 أكبوبرالرقم 6 

الطابق رقم 3 الشقة رقم 3 الدار 
البيضاء. ص ب 0100). الدار 
البيضاء 0100) الدار البيضاء 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

467071
 17 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ZioLab
التزويد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حن  االزحة  املعدات  واملعدات 
(البجارة  والخدحات  البجارة  أجل 

والخدحات).
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 6 أكبوبرالرقم   6 الزنقة  املسي2ة 
الدار   3 رقم  الشقة   3 رقم  الطابق 
الدار   .(0100 ب  ص  البيضاء. 
البيضاء  الدار   (0100 البيضاء 

املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 900  : غزالن  عدنان  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد النادي جسال : 100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  غزالن  عدنان  السيدة 

 (0 الرقم   44 عسارة   A إقاحة الظحى 

 (0570 البيضاء  الدار  السبع  عين 

الدار البيضاء املغرب .

عنوانه(ا)  جسال  النادي  السيد 

 80 الرقم   56 حي السدري حجسوعة 

0650) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  جسال  النادي  السيد 

 80 الرقم   56 حي السدري حجسوعة 

0650) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم -.

516I

FIDUBAM

برءكورء حاد

BRICORI MED 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAM

 N°3 Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED NADOR N°3

 Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

برءكورء حاد BRICORI MED شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حئ والد 

بوطيب الناطور - 000)6 الناطور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم البقييد في السجل البجاري : 

(0(95

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BRICORI MED برءكورء حاد

السباكة   : غرض الشركة بإيجاز 

والكهربة.

حئ والد   : عنوان املقر االجبساعي 

الناطور   6(000  - الناطور  بوطيب 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حمسد  باطاط  السيد 

 6(000 يخلف-فرخانس  اوالد  حء 

الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حمسد  باطاط  السيد 

 6(000 يخلف-فرخانس  اوالد  حء 

الناضور املغرب

عنوانه(ا)  حمسد  باطاط  السيد 

 6(000 يخلف-فرخانس  اوالد  حء 

الناضور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ 7) يوليوز 

0)0) تمت رقم )188.

517I

TAWAF ABDALLAH

ACANTA IMMOBILIER

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH

 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA، 20240،

CASABLANCA MAROC

ACANTA IMMOBILIER شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 10 زنقة 

الشراردة الطابق السفلي درب لوبيال 

بوركون - 0))0) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

469141

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   04

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ACANTA IMMOBILIER

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري وحخبلف عسليات البناء.

زنقة   10  : عنوان املقر االجبساعي 

الشراردة الطابق السفلي درب لوبيال 

الدارالبيضاء   (0((0  - بوركون 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد واشواش الحسين : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

الحسين  واشواش  السيد 

حبيبة  لساسفةإقاحة  عنوانه(ا) 

 (0(00  ( الرقم   90 عسارة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

الحسين  واشواش  السيد 

حبيبة  لساسفةإقاحة  عنوانه(ا) 

 (0(00  ( الرقم   90 عسارة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 949)74.

518I

T.B COMPETENCE PRIVE SARL AU

ALUM ALAAOUARI

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 T.B COMPETENCE PRIVE SARL

AU

 HAY LAARY CHEIKH AV

 5EME 147-HASSAN I N°145

 ETG APP 12 RESIDENCE

 ASSAYAH، 62000، NADOR

Maroc

ALUM ALAAOUARI شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي اوالد 

لحسن رقم )) الناظور - 000)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

19997

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 حارس   0(

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 ALUM : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.ALAAOUARI

تاجر   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

جسيع حواد واكسسوارات األملنيو3

* حقاول األملنيو3.

: حي اوالد  عنوان املقر االجبساعي 

 6(000  - الناظور   (( رقم  لحسن 

الناظور املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : نوال  فراجي  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيدة فراجي نوال عنوانه(ا) حي 

اوالد لحسن رقم 50 الناظور 000)6 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيدة فراجي نوال عنوانه(ا) حي 

اوالد لحسن رقم 50 الناظور 000)6 

الناظور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

)1 يونيو  االببدائية بالناضور بباريخ 

0)0) تمت رقم 538.

519I
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STE GAFFA NORD VERNIS SARL

STE SOLAWOOD SARL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تمويل املقر االجبساعي للشركة

STE SOLAWOOD SARL

الشركة املحاسبة الك 2ى ف.ا.3 

ش.3.3 7 زنقة العراق اقاحة الصفا 

واملروة الطابق االول رقم 17 طنجة، 

90000، طنجة املغرب

STE SOLAWOOD SARL شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 3 عين 

اورير 

الدار البيضاء - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.106953

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم تمويل   (0(0 يناير   (1 املؤرخ في 

املقر االجبساعي الحالي للشركة حن «3 

عين اورير الدار البيضاء - 0000) 

 7» إلى  املغرب»  البيضاء  الدار 

وحروة  صفا  اقاحة  العراق  شارع 

 - طنجة   (( رقم  الباني  الطابق 

90000 طنجة املغرب».

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 33053).

5(0I

STE AGEFICO SARL

 H & M GLOBAL BUSINESS

SERVICES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

)1 شارع عسر الخيا3 الطابق الثاني 

رقم 4، 90000، طنجة املغرب

 H & M GLOBAL BUSINESS

SERVICES شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

ادريسية زنقة 60 رقم 11 - 90000 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

106901

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   16

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 H & M : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.GLOBAL BUSINESS SERVICES

ال 2حجة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلوحاتية.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 90000  -  11 رقم   60 ادريسية زنقة 

طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 100  : هارون  بوطاعة  السيد 

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد بوطاعة هارون عنوانه(ا) 

حي ادريسية زنقة 60 رقم 11 90000 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد بوطاعة هارون عنوانه(ا) 

حي ادريسية زنقة 60 رقم 11 90000 

طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 33013).

5((I

STE AGEFICO SARL

COMEDIA AMBIANCE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

)1 شارع عسر الخيا3 الطابق الثاني 

رقم 4، 90000، طنجة املغرب

COMEDIA AMBIANCE شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 13 شارع 

حمسد الخاحس إقاحة طنجة بولفار - 

90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

106899

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   09

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.COMEDIA AMBIANCE

حطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أكالت خفيفة.

13 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

حمسد الخاحس إقاحة طنجة بولفار - 

90000 طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

حصة   60  : السيد املقد3 حسن 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .

10 حصة   : السيد املقد3 أساحة 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .

 10  : إبراهيم  عواطف  السيدة 

حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .

10 حصة   : السيدة املقد3 إيسان 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .

10 حصة   : السيد املقد3 ياسين 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حسن  املقد3  السيد 

النزاهة زنقة ابن حنين رقم 5 90000 

طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  أساحة  املقد3  السيد 

النزاهة زنقة ابن حنين رقم 5 90000 

طنجة املغرب.

إبراهيم  عواطف  السيدة 

عنوانه(ا) النزاهة زنقة ابن حنين رقم 

5 90000 طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  إيسان  املقد3  السيد 

النزاهة زنقة ابن حنين رقم 5 90000 

طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  ياسين  املقد3  السيد 

النزاهة زنقة ابن حنين رقم 5 90000 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
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عنوانه(ا)  حسن  املقد3  السيد 

النزاهة زنقة ابن حنين رقم 5 90000 

طنجة املغرب

عنوانه(ا)  أساحة  املقد3  السيد 

النزاهة زنقة ابن حنين رقم 5 90000 

طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم )3301).

5(3I

FICOMFI

 KENZA MRANI HAUTE

COUTURE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICOMFI

 APPT N 7 3EME ETAGE، IMM

 4، RUE ACCRA، VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC

 KENZA MRANI HAUTE

COUTURE شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي حكناس - 

50000 حكناس املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.4(351

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

0)0) تقرر حل  10 غشت  املؤرخ في 

ذات  حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 

 KENZA MRANI الوحيد  الشريك 

حبلغ رأسسالها   HAUTE COUTURE

حقرها  وعنوان  درهم   100.000

50000 حكناس   - اإلجبساعي حكناس 

عد3 البسكن حن   : املغرب نتيجة ل 

تمقيق املبيعات .

إقاحة  ب  البصفية  حقر  وحدد 
بن  علي  أبو  زنقة   1( شقة  حريم 
50000 حكناس  رحال 3 ج حكناس - 

املغرب. 

و عين : 
 KENZA MRANI السيد(ة) 
وعنوانه(ا) إقاحة حريم شقة )1 زنقة 
أبو علي بن رحال 3 ج حكناس 50000 
حكناس املغرب كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 514.

5(4I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

PHYTO RAYAD فيتو رياد
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA «B»
 BUREAU N°01، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
فيبو رياد PHYTO RAYAD شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي ايت حا�سي 
اوعلي بوبال ايت بورزوين - 51000 

الحاجب املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

50(49
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   03
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
فيبو   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. PHYTO RAYAD رياد

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت الفالحية، االست2اد والبصدير، 

االشغال املخبلفة.

ايت   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - بورزوين  ايت  بوبال  اوعلي  حا�سي 

51000 الحاجب املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : طارق  اوخاتو  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  طارق  اوخاتو  السيد 

ايت حا�سي اوعلي بوبال ايت بورزوين 

51000 الحاجب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  طارق  اوخاتو  السيد 

ايت حا�سي اوعلي بوبال ايت بورزوين 

51000 الحاجب املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (( البجارية بسكناس بباريخ 

0)0) تمت رقم )11).

5(5I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 EXPERTS CONSULTING
KHALSI

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 APPT N 1 AVENUE 1 RUE 56

 TOULAL MEKNES، 50000،

MEKNES MAROC

 EXPERTS CONSULTING KHALSI

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شقة 1، 

شارع 1، زنقة 56، توالل حكناس. - 

50000 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

50383

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

: تسسيتها  بسخبصر   اإلقبضاء 

 EXPERTS CONSULTING

.KHALSI

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

التسيي2 والبدبي2..

 ،1 : شقة  عنوان املقر االجبساعي 

 - توالل حكناس.   ،56 زنقة   ،1 شارع 

50000 حكناس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 50.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : سفيان  خل�سي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد خل�سي سفيان عنوانه(ا) 

التساتين  ألف  حجسوعة   43 رقم 

50000 حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد خل�سي سفيان عنوانه(ا) 

التساتين  ألف  حجسوعة   43 رقم 

50000 حكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 364).

5(6I
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cabinet jdaini

BERKANE PRINT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS،
20110، CASABLANCA MAROC
DEEP LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 64، زنقة 
ابراهيم النخعي، إقاحة لي كاحيليا 

3 املعاريف - 0100) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
468763

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 DEEP  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.LOGISTICS
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الخارج،  وفي  املغرب  في  الشركة 

لحسابها أو لحساب الغي2 : 
البخليص  إجراءات  إتسا3   •
للواردات  والبعشي2  الجسركي 
والصادرات لفائدة الغي2 وألي نوع حن 
اإلجراءات الجسركية ولجسيع املكاتب 

الجسركية في املغرب.
حبعدد  والدولي  الوطني  النقل   •

الوسائط.
للبخزين  اللوجستية  الخدحات   •

والبمضي2 والتسليم.
املشورة واملساعدة في البعشي2   •

وعبور الحدود.
البدريب  أنواع  جسيع  تنشيط   •
والدولي،  الوطني  للنقل  املالزحة 
التشرية،  واملوارد  واللوجستيات، 

والتسويق، والبعشي2.

• القيا3 بجسيع العالقات البجارية 
الخارج،  في  أو  املغرب  في  وكالء  حع 
واللوجستيات  النقل  ألنشطة 

والبعشي2 والبدريب.
الطابع  ذات  العسليات  جسيع   •

البجاري..
عنوان املقر االجبساعي : 64، زنقة 
كاحيليا  لي  إقاحة  النخعي،  ابراهيم 
الدار البيضاء   (0100  - املعاريف   3

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
300.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

السيد فيصل اسساعيلي : 400.) 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 السيدة سعاد اإلدري�سي الهاشمي :
600 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
اسساعيلي  فيصل  السيد 
عنوانه(ا) 55، زنقة روحا إقاحة األحل 

0630) الدار البيضاء املغرب.
السيدة سعاد اإلدري�سي الهاشمي 
عنوانه(ا) 55، زنقة روحا إقاحة األحل 

0630) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
اسساعيلي  فيصل  السيد 
عنوانه(ا) 55، زنقة روحا إقاحة األحل 

0630) الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 557)74.

5(7I

ste cofiguer sarl

STE AL KHALIDA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif، 35100، guercif maroc
STE AL KHALIDA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي امللك 
املسمى -بوعرفة- حي النكد - 35100 

جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 EN : رقم البقييد في السجل البجاري

COUR
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 ف 2اير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE AL : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

. KHALIDA SARL
اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

حخبلفة او البناء.
- االسبي2اد والبصدير..

امللك   : االجبساعي  املقر  عنوان 
املسمى -بوعرفة- حي النكد - 35100 

جرسيف املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد حمسد لعساري : 330 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد عبد الواحد الصبار : 330 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد حمسد سوري : 340 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  لعساري  حمسد  السيد 
جرسيف   35100 حي حرشة عراس 

املغرب.
الصبار  الواحد  عبد  السيد 
 35100  ( الشوي 2  حي  عنوانه(ا) 

جرسيف املغرب.
عنوانه(ا)  سوري  حمسد  السيد 
 35100 يوسف  حوالي  شارع 

جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  لعساري  حمسد  السيد 
جرسيف   35100 حي حرشة عراس 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بجرسيف  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 840/2020.
5(8I

ste cofiguer sarl

STE GAMAVI SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif، 35100، guercif maroc
STE GAMAVI SARL AU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 
سيدي بن جعفر هوارة اوالد رحو - 

35100 جرسيف املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
 EN : رقم البقييد في السجل البجاري

COUR
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 حاي   14
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GAMAVI SARL AU
اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

حخبلفة او البناء
- اشغال الغابوية
- وسيط تجاري.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - سيدي بن جعفر هوارة اوالد رحو 

35100 جرسيف املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : املعسار  حسيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد حسيد املعسار عنوانه(ا) حي 

الشوي 2 1 35100 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد حسيد املعسار عنوانه(ا) حي 

الشوي 2 1 35100 جرسيف املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  بجرسيف  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 841/2020.

5(9I

DRIEB & ASSOCIES

DEEP LOGISTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS،

20110، CASABLANCA MAROC

DEEP LOGISTICS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 64، زنقة 

ابراهيم النخعي، إقاحة لي كاحيليا 

3 املعاريف - 0100) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468763

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 DEEP  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.LOGISTICS

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخارج،  وفي  املغرب  في  الشركة 

لحسابها أو لحساب الغي2 : 

البخليص  إجراءات  إتسا3   •

للواردات  والبعشي2  الجسركي 

والصادرات لفائدة الغي2 وألي نوع حن 

اإلجراءات الجسركية ولجسيع املكاتب 

الجسركية في املغرب.

حبعدد  والدولي  الوطني  النقل   •

الوسائط.

للبخزين  اللوجستية  الخدحات   •

والبمضي2 والتسليم.

املشورة واملساعدة في البعشي2   •

وعبور الحدود.

البدريب  أنواع  جسيع  تنشيط   •

والدولي،  الوطني  للنقل  املالزحة 

التشرية،  واملوارد  واللوجستيات، 

والتسويق، والبعشي2.

• القيا3 بجسيع العالقات البجارية 

الخارج،  في  أو  املغرب  في  وكالء  حع 

واللوجستيات  النقل  ألنشطة 

والبعشي2 والبدريب.

الطابع  ذات  العسليات  جسيع   •

البجاري.
عنوان املقر االجبساعي : 64، زنقة 

كاحيليا  لي  إقاحة  النخعي،  ابراهيم 

الدار البيضاء   (0100  - املعاريف   3

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

300.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

السيد فيصل اسساعيلي : 400.) 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 السيدة سعاد اإلدري�سي الهاشمي :

600 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

اسساعيلي  فيصل  السيد 
عنوانه(ا) 55، زنقة روحا إقاحة األحل 

0630) الدار البيضاء املغرب.

السيدة سعاد اإلدري�سي الهاشمي 
عنوانه(ا) 55، زنقة روحا إقاحة األحل 

0630) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وحواطن حسي2ي الشركة : 

اسساعيلي  فيصل  السيد 
عنوانه(ا) 55، زنقة روحا إقاحة األحل 

0630) الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 557)74.
530I

DADA INDUSTRIE

DADA INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

DADA INDUSTRIE
املنطقة الصناعية املجد رقم 840، 

TANGER MAROC ،90000
DADA INDUSTRIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي املنطقة 

الصناعية املجد رقم 840 - 90000 
طنجة املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.91137
 بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي
رفع  تم   (0(0 حاي   (0 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال 
حن  أي  درهم»   3.900.000»
 4.000.000» إلى  درهم»   100.000»
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   16 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 453)3).
531I

KIARA

KIARA
إعالن حبعدد القرارات

KIARA
79) شارع الزرقطوني، 0050)، 

الدار البيضاء املغرب
KIARA «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجبساعي : 77)، 

79) شارع الزرقطوني - 0050) 
الدار البيضاء املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.1(9(17
بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

املؤرخ في )0 يونيو 0)0)
تم اتخاذ القرارات البالية : 

 قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي :
حصة   500 تفويت  على  املصادقة 
عسر  السيد  طرف  حن  اجبساعية 
 Palmeraie  » شركة  لفائدة  لحلو 

«Holding
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 
ينص  الذي   : و8   7 رقم  بند 
والرأسسال  املساهسات   : حايلي  على 

االجبساعي
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (0 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 90)740.
53(I

cabinet jdaini

BOUAZZA LOCATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE،

63300، berkane maroc
BOUAZZA LOCATION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي 109 زنقة 
سوق حي القدس بركان - 63300 

بركان املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.3169

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تقرر   (0(0 يوليوز   (4 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
حبلغ   BOUAZZA LOCATION
وعنوان  درهم   300.000 رأسسالها 
حقرها اإلجبساعي 109 زنقة سوق حي 
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القدس بركان - 63300 بركان املغرب 
نتيجة ل : اقفال الشركة.

وحدد حقر البصفية ب 109 زنقة 
 63300  - بركان  القدس  حي  سوق 

بركان املغرب. 
و عين : 

بوعزة  يوسف  السيد(ة) 
وعنوانه(ا) اقاحة اناس الطابق ) رقم 
6 االزدهار بوسكورة النواصر البيضاء 
)718) البيضاء املغرب كسصفي (ة) 

للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
بئ2  شارع   3(  : بالبصفية  املبعلقة 

انزران حي الحسني بركان
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   06 بباريخ  ب 2كان  االببدائية 

0)0) تمت رقم 290/2020.
533I

ديكسون

CYADEL MAROC
إعالن حبعدد القرارات

ديكسون
3) جون جوريس الطابق الثالث 
الدار البيضاء، 0060)، الدار 

البيضاء املغرب
CYADEL MAROC «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجبساعي : املركز 

البجاري شفشاوني، شارع حيسوزا، 
الرقم 9-10، عين السبع - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.418679

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
املؤرخ في 17 يوليوز 0)0)

تم اتخاذ القرارات البالية : 
قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي : 
تمويل حقر الشركة الى العنوان البالي 
: اقاحة حاحون، 9، زقاق السفورس، 
املسلكة  الدار البيضاء،  عين السبع، 

املغربية.

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 

بند رقم 4 : الذي ينص على حايلي : 

تمويل املقر االجبساعي للشركة

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 743077.

534I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE AL ITKANE 

EPICES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA

 BD ALLAL BENABDELLAH N°60

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 SOCIETE AL ITKANE EPICES 

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي أوالد علي 

الواد أوالد ناصرال 2ادية الفقيه بن 

صالح - 00)3) الفقيه بن صالح 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

4453

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   13

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. SOCIETE AL ITKANE EPICES

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البوابل بنصف الجسلة.

عنوان املقر االجبساعي : أوالد علي 
بن  الفقيه  ناصرال 2ادية  أوالد  الواد 
صالح  بن  الفقيه   (3(00  - صالح 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 
: املجدوبي  الرزاق  عبد   السيد 
درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
املجدوبي  الرزاق  عبد  السيد 
دوار أوالد ناصر أوالد علي  عنوانه(ا) 
 (3(00 صالح  بن  الفقيه  ال 2ادية 

الفقيه بن صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
املجدوبي  الرزاق  عبد  السيد 
دوار أوالد ناصر أوالد علي  عنوانه(ا) 
ال 2ادية الفقيه بن صالح دوار أوالد 
بن  الفقيه  ال 2ادية  علي  أوالد  ناصر 

صالح الفقيه بن صالح املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح  بن  بالفقيه  االببدائية 
رقم  تمت   (0(0 غشت   04 بباريخ 

.232/2020
535I

حوثق

شركة كار ديزار كوتيي بيلدين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

حوثق
إقاحة زكريا 53 شارع ابن 

تاشفين زاوية العريف األول بن 
ياسين الطابق األول،، 0300)، 

الدارالبيضاء املغرب
شركة كار ديزار كوتيي بيلدين شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي الدار 
البيضاء، شارع املعدن زنقة ل 

تجزئة رقم 6 الحي الصناعي عين 
السبع - 0590) الدار البيضاء 

املغرب .

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري -.

 بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي

تم   (0(0 يونيو   30 في  املؤرخ 
بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

أي  درهم»   1(.000.000» قدره 

إلى  درهم»   1(.000.000» حن 

 : طريق  عن  درهم»   (4.000.000»

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 740561.

536I

ETAMCO

 OUISLANE CHIMIQUE 
SARL AU ويسالن شيميك

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETAMCO

101 شارع عالل بن عبد هللا حي 

السعادة ويسالن حكناس، 50080، 

حكناس املغرب

 OUISLANE CHIMIQUE SARL 

AU ويسالن شيسيك شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

الرياض تجزئة حوالي ادريس رقم 30 

ويسالن - 50080 حكناس املسلكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

50351

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   09

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
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عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 OUISLANE CHIMIQUE SARL AU

ويسالن شيسيك .
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع املنبجات الصحية والبنظيفية
االسبي2اد والبصدير.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الرياض تجزئة حوالي ادريس رقم 30 
املسلكة  حكناس   50080  - ويسالن 

املغربية.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد ابراز املهدي : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
حي  السيد ابراز املهدي عنوانه(ا) 
رقم  ادريس  حوالي  تجزئة  الرياض 
حكناس املسلكة   50080 ويسالن   30

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
حي  السيد ابراز املهدي عنوانه(ا) 
رقم  ادريس  حوالي  تجزئة  الرياض 
حكناس املسلكة   50080 ويسالن   30

املغربية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 3)3).
537I

BOUCHTA COMPTA

MUDEN IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3،
90000، TANGER MAROC

MUDEN IMMOBILIERE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي ساحة 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقاحة 

القدس الرقم 34 - 90000 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
106969

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MUDEN IMMOBILIERE
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
ساحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقاحة 
طنجة   90000  -  34 الرقم  القدس 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
600 حصة   : السيد حمسد املدن 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 100  : السيدة حفصة الكرفطي 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
100 حصة   : السيدة خولة املدن 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة سرين املدن : 100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة ايناس املدن : 100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة . 
بقيسة   600  : السيد حمسد املدن 

100 درهم.
 100  : السيدة حفصة الكرفطي 

بقيسة 100 درهم.
100 بقيسة   : السيدة خولة املدن 

100 درهم.
السيدة سرين املدن : 100 بقيسة 

100 درهم.
السيدة ايناس املدن : 100 بقيسة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  املدن  حمسد  السيد 
شارع حوالي رشيد اقاحة حفصاء رقم 
1 90000 طنجة  1 شقة  114 طابق 

املغرب.
الكرفطي  حفصة  السيدة 
اقاحة  شارع حوالي رشيد  عنوانه(ا) 
 1 شقة   1 طابق   114 رقم  حفصاء 

90000 طنجة املغرب.
عنوانه(ا)  املدن  خولة  السيدة 
شارع حوالي رشيد اقاحة حفصاء رقم 
1 90000 طنجة  1 شقة  114 طابق 

املغرب.
عنوانه(ا)  املدن  سرين  السيدة 
شارع حوالي رشيد اقاحة حفصاء رقم 
1 90000 طنجة  1 شقة  114 طابق 

املغرب.
عنوانه(ا)  املدن  ايناس  السيدة 
شارع حوالي رشيد اقاحة حفصاء رقم 
1 90000 طنجة  1 شقة  114 طابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  املدن  حمسد  السيد 
شارع حوالي رشيد اقاحة حفصاء رقم 
1 90000 طنجة  1 شقة  114 طابق 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 3889.
538I

Société Hiba de Travaux Divers et Negoce

SHTDN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société Hiba de Travaux Divers
et Negoce

54 حجسوعة 4 القدس 1 تازة، 
35000، تازة املغرب

SHTDN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 54 
حجسوعة 4 القدس 1 تازة 35000 

تازة املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5453

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   05
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SHTDN
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العسوحية .
 54  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 35000 تازة   1 القدس   4 حجسوعة 

تازة املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
10.000.000 درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد الخياري علي عنوانه(ا) حي 
 166 الرقم   0( حجسوعة  االدارسة 

35000 تازة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد الخياري علي عنوانه(ا) حي 
 166 الرقم   0( حجسوعة  االدارسة 

35000 تازة املغرب 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   08 بباريخ  ببازة  االببدائية 

0)0) تمت رقم 358.
539I

STE FIDU WHITE

GAZ ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDU WHITE
 RESI SABRINE BLOC F ETAGE 1
 APPART 1-TAOURIRT، 65800،

TAOURIRT MAROC
GAZ ORIENT شركة ذات 
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املسؤولية املحدودة(في طور 
البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي 73 تجزئة 
حوالي علي الشريف - 65800 

تاوريرت املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.8(9

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 13 يوليوز 0)0) تقرر حل 
 GAZ شركة ذات املسؤولية املحدودة
 100.000 رأسسالها  حبلغ   ORIENT
 73 اإلجبساعي  درهم وعنوان حقرها 
تجزئة حوالي علي الشريف - 65800 
عد3   : ل  نتيجة  املغرب  تاوريرت 

تمقيق الهدف االجبساعي.
 73 ب  البصفية  حقر  وحدد 
تجزئة حوالي علي الشريف - 65800 

تاوريرت املغرب. 
و عين : 

ناصر  حصطفى  السيد(ة) 
شارع حوالي عبد   14(3 وعنوانه(ا) 
تاوريرت   65800 البقد3  حي  هللا 

املغرب كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بباوريرت بباريخ 17 غشت 

0)0) تمت رقم 220/2020.
540I

CONCILIUM EXPERTISE

CONCILIUM EXPERTISE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

CONCILIUM EXPERTISE
156،زنقة ابو زايد الدادو�سي، 

رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء، 
0330)، الدار البيضاء املغرب

CONCILIUM EXPERTISE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة ابو 
زايد الدادو�سي، رقم،9 املعاريف، 

الدار البيضاء - 0330) الدار 

البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.4616(1

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
0)0) تم تمويل  )) يونيو  املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
رقم،9  الدادو�سي،  زايد  ابو  زنقة   »
 (0330  - البيضاء  الدار  املعاريف، 
زنقة   ،9» إلى  املغرب»  الدار البيضاء 
الطابق الخاحس،  حو�سى ابن نصي2، 
 - البيضاء  الدار   ،18 رقم  شقة 

0060) الدار البيضاء املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 6)8)74.
541I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

STE SOCIAGRI SARL D›AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR،

62000، NADOR MAROC
 STE SOCIAGRI SARL D›AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار اوالد 
عبد الرحسان حداغ 63000 بركان 

املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.1313

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
املؤرخ في 14 يوليوز 0)0) تقرر حل 
ذات  حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
 STE SOCIAGRI الوحيد  الشريك 
 10.000 SARL D’AU حبلغ رأسسالها 
درهم وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 
 63000 حداغ  الرحسان  عبد  اوالد 
: عد3 القيا3  بركان املغرب نتيجة ل 

باي حعاحالت تجارية.

وحدد حقر البصفية ب دوار اوالد 
بركان   63000 حداغ  الرحسان  عبد 

املغرب. 
و عين : 

االله  عبد  عاللي  السيد(ة) 
زنقة املجاهد يعقوبي   3( وعنوانه(ا) 
املغرب  بركان   63000 الداخلة  حي 

كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بباريخ  ب 2كان  االببدائية 

0)0) تمت رقم 305.

54(I

BOUCHTA COMPTA

FRUTAS DE NORTE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3،
90000، TANGER MAROC

FRUTAS DE NORTE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنقة ال سينا اقاحة 
بتهوفن ) الطابق الثالث رقم )8 - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1059(9
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   17
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 FRUTAS : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.DE NORTE

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحبوب الغدائية.

ساحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

ابراهيم الروداني زنقة ال سينا اقاحة 

 -  8( رقم  الثالث  الطابق   ( بتهوفن 

90000 طنجة املغرب.

املدة التي تأسست حن أجلها الشركة 

: 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : املنبهى  حصطفى  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1000  : املنبهى  السيد حصطفى   

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد حصطفى املنبهى عنوانه(ا) 

 90000  153 زنقة  اشناد  املرس  حي 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد حصطفى املنبهى عنوانه(ا) 

 90000  153 زنقة  اشناد  املرس  حي 

طنجة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   08 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 3054.

543I

alexi

JHMPRINT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

alexi

 immeuble 85 rue idriss lahraizi

 4 éme étage n 19، 20300،

casablanca maroc

JHMPRINT شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد



عدد 7)56 - 13 حمر3 )144 )) ستبس 2 0)0))الجريدة الرسمية   127(8

وعنوان حقرها اإلجبساعي 61 املسبقبل 
اللة ياقوت زاوية املعاني رقم 16 

الدور 4 الدار البيضاء - 0300) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
463573

 (1 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 أبريل 
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.JHMPRINT
طباعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واالسبي2اد  الطباعة  حها3  جسيع 

والبصدير.
 61  : االجبساعي  املقر  عنوان 
املعاني  زاوية  ياقوت  اللة  املسبقبل 
 - البيضاء  الدار   4 الدور   16 رقم 

0300) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : الهاجري  إلها3  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 1000  : الهاجري  إلها3  السيدة 

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيدة إلها3 الهاجري عنوانه(ا) 
شقة   5 عسارة   ( النور  سكن حلوة 
51 عين السبع 0300) الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيدة إلها3 الهاجري عنوانه(ا) 
شقة   5 عسارة   ( النور  سكن حلوة 
51 عين السبع 0300) الدار البيضاء 

املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 30 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يونيو 0)0) تمت رقم 737598.

544I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

 ALKANDARI TRADE
COMPANY

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 N° 129 ARSET IHIRI BAB

 DOUKALA MARRAKECH،
40030، MARRAKECH MAROC

 ALKANDARI TRADE COMPANY
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 60 

اقاحة صوفيا العسارة د - شارع عبد 
الكريم الخطابي، - 40000 حراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105(15
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   01
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
.ALKANDARI TRADE COMPANY
البجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - والوساطة في االسبي2اد والبصدير 
االتجار في املالبس وحنبجات النسيج- 
وسيط في تصدير املنبجات البقليدية.

 60 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 
- شارع عبد  اقاحة صوفيا العسارة د 
حراكش   40000  - الكريم الخطابي، 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

الكندري  العزيز  عبد  السيد 
 1.000  : حراد  الرحسن  يوسف عبد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
الكندري  العزيز  عبد  السيد 
يوسف عبد الرحسن حراد عنوانه(ا) 
 - د  العسارة  صوفيا  اقاحة   60 رقم 
 40000 شارع عبد الكريم الخطابي، 

حراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
الكندري  العزيز  عبد  السيد 
يوسف عبد الرحسن حراد عنوانه(ا) 
 - د  العسارة  صوفيا  اقاحة   60 رقم 
 40000 شارع عبد الكريم الخطابي، 

حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (3 البجارية بسراكش بباريخ 

0)0) تمت رقم 114456.
545I

BOUCHTA COMPTA

SURAX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3،
90000، TANGER MAROC
SURAX شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي ساحة 
ابراهيم الروداني زنقة ال سينا اقاحة 

بتهوفن ) الطابق 3 الرقم )8 - 
90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.83673
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (0(0 يونيو   11 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

عبا�سي  سناء  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.000
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000
يونيو   11 بباريخ  البعزاتي  حمسد 

.(0(0
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   1( بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 3867.
546I

OZKANO IMMO

OZKANO IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OZKANO IMMO
 N°92، Boulevard de La

 Corniche، Propriété «Claude
 Raymonde 1، 20270،

casablanca maroc
OZKANO IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي )9 شارغ 
الكورنيش حلكية «كلود رايسون 1» - 

0180) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468417
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.OZKANO IMMO
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتأجي2 العقارات.
)9 شارغ  عنوان املقر االجبساعي : 
 - «1 الكورنيش حلكية «كلود رايسون 

0180) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
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حصة   500  : نيبا  أنور  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : السيد برهانبين بالندوكين 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

إقاحة  السيد أنور نيبا عنوانه(ا) 

ياسسين فيال 18 عين الدياب 0180) 

الدار البيضاء املغرب.

بالندوكين  برهانبين  السيد 

أحاندا  الجسيلة  اإلقاحات  عنوانه(ا) 

الدار   (0060  (4 شقة   4 طابق 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

إقاحة  السيد أنور نيبا عنوانه(ا) 

ياسسين فيال 18 عين الدياب 0180) 

الدار البيضاء املغرب

بالندوكين  برهانبين  السيد 

أحاندا  الجسيلة  اإلقاحات  عنوانه(ا) 

الدار   (0060  (4 شقة   4 طابق 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 41))74.

548I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE EL KARAM EPICES
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA

 BD ALLAL BENABDELLAH N°60

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 SOCIETE EL KARAM EPICES

SARL AU شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي أوالد غانم 

أوالد علي الواد ال 2ادية الفقيه بن 

صالح - 00)3) الفقيه بن صالح 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
4451

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   13
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 SOCIETE EL KARAM EPICES

.SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البوابل بنصف الجسلة.
أوالد   : االجبساعي  املقر  عنوان 
غانم أوالد علي الواد ال 2ادية الفقيه 
بن صالح - 00)3) الفقيه بن صالح 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : الناجي  أيوب  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  الناجي  أيوب  السيد 
ال 2ادية  الواد  علي  أوالد  غانم  أوالد 
الفقيه بن   (3(00 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  الناجي  أيوب  السيد 
ال 2ادية  الواد  علي  أوالد  غانم  أوالد 
الفقيه بن   (3(00 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح  بن  بالفقيه  االببدائية 
رقم  تمت   (0(0 غشت   04 بباريخ 

.233/2020

549I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté « BOULANGERIE
 PATISSERIE FAHIM» SARL

AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 01 املسي2ة 1، «س» رقم 

)3، 40000، حراكش املغرب

 Sté « BOULANGERIE

 PATISSERIE FAHIM» SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي عسلية 

أحسسرير حمل رقم 15 العزوزية - 

40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105631

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   10

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 Sté  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

 « BOULANGERIE PATISSERIE

.FAHIM» SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : - اسبغالل 

حخ زة 

- بيع الحلويات بالبقسيط.

عسلية   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - العزوزية   15 رقم  حمل  أحسسرير 

40000 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : الحسنية فهيم  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيدة الحسنية فهيم عنوانه(ا) 

النخيل   138 رقم  لكميلي  تجزئة 

الجنوبي 40000 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيدة الحسنية فهيم عنوانه(ا) 

النخيل   138 رقم  لكميلي  تجزئة 

الجنوبي 40000 حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114851.

551I

ste cofiguer sarl

STE EZZIATI TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif، 35100، guercif maroc

STE EZZIATI TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

بخوشة رقم 8 - 35100 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 EN : رقم البقييد في السجل البجاري

COUR

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.EZZIATI TRAVAUX

اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

حخبلفة او البناء.
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- االثاث
- حنعش عقاري.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
جرسيف   35100  -  8 رقم  بخوشة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد عبد الحسيد صدوق : 500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
500 حصة   : السيد املراقي حمسد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
صدوق  الحسيد  عبد  السيد 
 35100 الهيثم  ابن  شارع  عنوانه(ا) 

جرسيف املغرب.
عنوانه(ا)  حمسد  املراقي  السيد 
اله 2ي  امللك  تجزئة  حلوية  شارع 

35100 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
صدوق  الحسيد  عبد  السيد 
 35100 الهيثم  ابن  شارع  عنوانه(ا) 

جرسيف املغرب
عنوانه(ا)  حمسد  املراقي  السيد 
اله 2ي  امللك  حلويةتجزئة  شارع 

35100 جرسيف املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بجرسيف  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 835/2020.
55(I

ste cofiguer sarl

 STE GUER ORIENT
TRAVAUX

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif، 35100، guercif maroc
 STE GUER ORIENT TRAVAUX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
بخوشة رقم 4 - 35100 جرسيف 

املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
 EN : رقم البقييد في السجل البجاري

COURS
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   10
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GUER ORIENT TRAVAUX
أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

حخبلفة أو البناء
- نقل البضائع لحساب الغي2
 – بيع آالت البناء بالبقسيط.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
جرسيف   35100  -  4 رقم  بخوشة 

املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : رضوان  املراقي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  رضوان  املراقي  السيد 
اله 2ي  حلك  تجزئة  حلوية  شارع 

35100 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  رضوان  املراقي  السيد 
اله 2ي  حلك  تجزئة  حلوية  شارع 

35100 جرسيف املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بجرسيف  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 836/2020.

553I

Global Services Network

 BPM DE MATERIEL DE
 CONSTRUCTION ET DE

NEGOCE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

Global Services Network
 RUE NAJISS BLOC 16 I 2 RUE
 NAJISS BLOC 16 I 2، 10100،

RABAT املغرب
 BPM DE MATERIEL DE

 CONSTRUCTION ET DE
NEGOCE شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي « عسارة 
رقم 6، قطاع الفبح، أكنول پ، تازة 

- 35000 تازة املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
. 4419

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم   (0(0 يوليوز   (8 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.300.000»
 1.400.000» إلى  درهم»   100.000»
حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  ببازة  االببدائية 

0)0) تمت رقم 357.
554I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

OMARED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
)6 شارع سيدي عبد الرحسان، 
00)0)، الدار البيضاء املغرب

OMARED شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي : 56 شارع 
حوالي يوسف الطابق 3 شقة رقم 
14 - 7000) الدار البيضاء املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.4447(3
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (0(0 يونيو   09 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   OMARED
 10.000 رأسسالها  حبلغ  املحدودة 
 56 اإلجبساعي  درهم وعنوان حقرها 
3 شقة  شارع حوالي يوسف الطابق 
البيضاء  الدار   (7000  -  14 رقم 
املغرب نتيجة لعد3 تمقيق الغرض 
االجبساعي ووجود صعوبات النطالق 

املشروع.
و عين : 

بوصفيمة  عسر  السيد(ة) 
بني   5 رقم  الفبح  تجزئة  وعنوانه(ا) 
املغرب  املحسدية   (8815 يخلف 

كسصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
56 شارع  0)0) وفي  09 يونيو  بباريخ 
حوالي يوسف الطابق 3 شقة رقم 14 

- 7000) الدار البيضاء املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 743078.

555I

حوثق

شركة العقارية بوفتاسين 
ش.م.م

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

حوثق
إقاحة زكريا 53 شارع ابن 

تاشفين زاوية العريف األول بن 
ياسين الطابق األول،، 0300)، 

الدارالبيضاء املغرب
شركة العقارية بوفباسين ش.3.3 
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي الدار 
البيضاء، 58)1 طريق حديونة - 
0560) الدار البيضاء املغرب .

تفويت حصص
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رقم البقييد في السجل البجاري -.

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يونيو   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

بفباس  علي  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.000

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

حمسد بفباس بباريخ )1 يونيو 0)0).

تفويت السيد (ة) الحسين بفباس 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.000

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

حمسد بفباس بباريخ )1 يونيو 0)0).
بفباس  زبيدة  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.000

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

حمسد بفباس بباريخ )1 يونيو 0)0).

أحين  عائشة  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   1.000

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   1.000

حمسد بفباس بباريخ )1 يونيو 0)0).

فاطسة بفباس  (ة)  تفويت السيد 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   600

600 حصة لفائدة السيد (ة) حمسد 

بفباس بباريخ )1 يونيو 0)0).

بفباس  أحينة  (ة)  السيد  تفويت 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   600

600 حصة لفائدة السيد (ة) حمسد 

بفباس بباريخ )1 يونيو 0)0).

فبيمة بفباس  (ة)  تفويت السيد 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   600

600 حصة لفائدة السيد (ة) حمسد 

بفباس بباريخ )1 يونيو 0)0).

عائشة بفباس  (ة)  تفويت السيد 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   600

600 حصة لفائدة السيد (ة) حمسد 

بفباس بباريخ )1 يونيو 0)0).

خدوج بفباس  (ة)  تفويت السيد 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   600

600 حصة لفائدة السيد (ة) حمسد 

بفباس بباريخ )1 يونيو 0)0).

السعدية  (ة)  السيد  تفويت 

حن  اجبساعية  حصة   600 بفباس 

(ة)  حصة لفائدة السيد   600 أصل 

حمسد بفباس بباريخ )1 يونيو 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 740560.

556I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

STE K.S.A TRANSPORT
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 sté ENNAKHILE CONSEIL SARL
AU

رقم 184 الحي الحسني ورزازات 
رقم 184 الحي الحسني ورزازات، 

45003، ورزازات املغرب
STE K.S.A TRANSPORT شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار اناكم 
- 45000 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
3(51

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (9
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. K.S.A TRANSPORT
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املخبلفة .
عنوان املقر االجبساعي : دوار اناكم 

- 45000 زاكورة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : بوخرس  سعيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1000  : بوخرس  سعيد  السيد 
بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد سعيد بوخرس عنوانه(ا) 
)161 الحي املحسدي 45000 ورزازات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد سعيد بوخرس عنوانه(ا) 
)161 الحي املحسدي 45000 ورزازات 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 االببدائية بزاكورة بباريخ 

0)0) تمت رقم 47).
557I

FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE NOUR EL BASSIRA
PRIVE SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°60
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 SOCIETE NOUR EL BASSIRA
PRIVE SARL AU شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي حسرية 
جساعة ال 2ادية الفقيه بن صالح - 

00)3) الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

44(1
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 ف 2اير   (1
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 SOCIETE NOUR EL BASSIRA

.PRIVE SARL AU
حدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خاصة.
عنوان املقر االجبساعي : حي حسرية 
 - الفقيه بن صالح  ال 2ادية  جساعة 

00)3) الفقيه بن صالح املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : بصي2  اسساعيل  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد اسساعيل بصي2 عنوانه(ا) 
زاوية سيدي ابراهيم بني عياط ازيالل 

000)) ازيالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد اسساعيل بصي2 عنوانه(ا) 
زاوية سيدي ابراهيم بني عياط ازيالل 

000)) ازيالل املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
صالح  بن  بالفقيه  االببدائية 
رقم  تمت   (0(0 يوليوز   07 بباريخ 

.108/2020
558I

FIDUCIAIRE MAGHREB ASSISTANCE

بوهوحس است2اد 
 BOUHOUM›S(
(IMPORTAION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MAGHREB
ASSISTANCE

 AVENUE HASSAN II N° 107
 BP N° 174، 92000، LARACHE

MAROC
 BOUHOUM›S) بوهوحس است2اد

IMPORTAION) شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
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السال3 رقم 16 - 000)9 العرائش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
5361

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 BOUHOUM’S) است2اد  بوهوحس 

.(IMPORTAION
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإللكت2ونية  األجهزة  وتوزيع  وإصالح 

والحاسوبية واست2اد وتصدير.
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
العرائش   9(000  -  16 رقم  السال3 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 500  : السيد عبد الحسيد بوهو3 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد حروان بوهو3 : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
بوهو3  الحسيد  عبد  السيد 
 16 رقم  السال3  تجزئة  عنوانه(ا) 

000)9 العرائش املغرب.
عنوانه(ا)  بوهو3  حروان  السيد 
 9(000  16 رقم  السال3  تجزئة 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
بوهو3  الحسيد  عبد  السيد 
 16 رقم  السال3  تجزئة  عنوانه(ا) 

000)9 العرائش املغرب
عنوانه(ا)  بوهو3  حروان  السيد 
 9(000  16 رقم  السال3  تجزئة 

العرائش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالعرائش بباريخ 13 غشت 

0)0) تمت رقم 503.

559I

sacompta sarl au

DENOSTE TGR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sacompta sarl au
44) شارع الجيش امللكي حيسور، 

50)33، حيسور املغرب
DENOSTE TGR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 AV وعنوان حقرها اإلجبساعي

 MOULAY YOUSSEF MISSOUR
. 33250 MISSOUR MAROC

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.793
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 يونيو   08 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
عبدالسال3  (ة)  السيد  تفويت 
اجبساعية  حصة   (3.750 عبدالوي 
لفائدة  حصة   (5.000 أصل  حن 
عبدالوي  عبداملجيد  (ة)  السيد 

بباريخ 08 حاي 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
حاي   14 بباريخ  ببوملان  االببدائية 

0)0) تمت رقم 122/2020.

560I

SOLUCIA EXPERTISE

BILINGOO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC،

20330، CASABLANCA MAROC
BILINGOO شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 80 زنقة 
جبل أزوركي حي سيل - 0000) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

4684(3
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   07
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. BILINGOO
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتقديم الخدحات الثقافية والفنية.
زنقة   80  : عنوان املقر االجبساعي 
جبل أزوركي حي سيل - 0000) الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : توفيق  اعزابي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  توفيق  اعزابي  السيد 
الرحسان  عبد  سيدي  شارع   08
الدار   (0000 البيضاء  الراحة  حي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  توفيق  اعزابي  السيد 
الرحسان  عبد  سيدي  شارع   08
الدار   (0000 البيضاء  الراحة  حي 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 07 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 44))74.

561I

UPSILON CONSULTING

REAFLEX
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

UPSILON CONSULTING

 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim

 Bouabid، étage 4، appt 20،

 quartier Beauséjour، 20250،

Casablanca MAROC

REAFLEX شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 46، شارع 

الزرقطوني، حكبب رقم 15 و16، 

الطابق 6 - 0130) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

467083

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   16

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.REAFLEX

حزود   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وسيط  خدحات،  حزود  أعسال، 

تطوير األعسال والبمث عن  تجاري، 

حشاريع لحساب الغي2 .

عنوان املقر االجبساعي : 46، شارع 

و16،   15 رقم  حكبب  الزرقطوني، 

البيضاء  الدار   (0130  -  6 الطابق 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
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السيد ازحاف نور الدين : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

الدين  نور  ازحاف  السيد 

 rue Saint Antoine  44 عنوانه(ا) 

Comines 59560 فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

الدين  نور  ازحاف  السيد 

 rue Saint Antoine  44 عنوانه(ا) 

Comines 59560 فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم -.

56(I

ANAMAR FIDUCIAIRE

فاوزي كار

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي2 جديد للشركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER،

45800، TINGHIR maroc

فاوزي كار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

اديس نغي2 رقم 305 شارع حمسد 

الخاحس - 45800 تنغي2 املغرب.

تعيين حسي2 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.8(77

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

0)0) تم تعيين  05 غشت  املؤرخ في 

حسي2 جديد للشركة السيد(ة) ناصر 

لقبول  تبعا  وحيد  كسسي2  اوليلي 

اسبقالة املسي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بباريخ  بتنغي2  االببدائية 

0)0) تمت رقم 408.

563I

ANAMAR FIDUCIAIRE

سفيلر ايموبل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي2 جديد للشركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER،

45800، TINGHIR maroc

سفيلر ايسوبل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار حفبي 

اكنيون - 45800 تنغي2 املغرب.

تعيين حسي2 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.9811

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

0)0) تم تعيين  8) يوليوز  املؤرخ في 

حسي2 جديد للشركة السيد(ة) سفي2 
لقبول  تبعا  وحيد  كسسي2  حمند 

اسبقالة املسي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بباريخ  بتنغي2  االببدائية 

0)0) تمت رقم 407.

564I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

TYPICAL RENOV
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK،

20300، CASABLANCA MAROC

TYPICAL RENOV شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي زاوية شارع 

الالياقوت وزنقة العرعار الطابق 

الرابع الرق 17 اقاحة كالي عسارة 9 - 

0150) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

469(17

 13 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TYPICAL RENOV

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العسوحية _ البناء.

زاوية   : االجبساعي  املقر  عنوان 

العرعار  وزنقة  الالياقوت  شارع 

كالي  اقاحة   17 الرق  الرابع  الطابق 

البيضاء  الدار   (0150  -  9 عسارة 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : سويدي  عصا3  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد عصا3 سويدي عنوانه(ا) 

 17 زنقة  الالياقوت  حي  الشق  عين 

البيضاء  الدار   (0380  1(8 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد عصا3 سويدي عنوانه(ا) 

 17 زنقة  الالياقوت  حي  الشق  عين 

البيضاء  الدار   (0380  1(8 رقم 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 743097.

565I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

MOBILIER DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK،

20300، CASABLANCA MAROC

MOBILIER DESIGN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي )61 شارع 

ابا شعيب دكالي دريسية 1 - 0380) 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(37847

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

016) تقرر حل  08 دجن 2  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

MOBILIER DESIGN حبلغ رأسسالها 

حقرها  وعنوان  درهم   100.000

اإلجبساعي )61 شارع ابا شعيب دكالي 

البيضاء  الدار   (0380  -  1 دريسية 

املغرب نتيجة ل : عد3 االشبغال .

وحدد حقر البصفية ب )61 شارع 

 (0380  -  1 ابا شعيب دكالي دريسية 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين : 

 السيد(ة) عفان يوسف وعنوانه(ا)

 )61 شارع ابا شعيب دكالي دريسية 1

املغرب  البيضاء  الدار   (0380

كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

ابا  شارع   61(  : بالبصفية  املبعلقة 

شعيب دكالي دريسية 1 الدار البيضاء

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يناير 017) تمت رقم 4805)6.

566I
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SODIGECO SARL

BITUM ZAIM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SODIGECO SARL
11 شارع الداخلة الطابق 3 رقم 8، 

50000، حكناس املغرب
BITUM ZAIM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 11 شارع 

باريس رقم 8 - 50000 حكناس 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
 503(9

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 BITUM : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.ZAIM SARL
خدحات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

حبنوعة أو البناء.
11 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
حكناس   50000  -  8 رقم  باريس 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (0.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
 100  : السيد عبد الرحسان زعيم 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 100  : الخالق زعيم  السيد عبد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
زعيم  الرحسان  عبد  السيد 
حي   356 رقم   80 بلوك  عنوانه(ا) 

أحزوج 000)5 الرشيدية املغرب.
زعيم  الخالق  عبد  السيد 
املاتي  قصر  الرساني  عنوانه(ا) 

000)5 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وحواطن حسي2ي الشركة : 

زعيم  الرحسان  عبد  السيد 
حي   356 رقم   80 بلوك  عنوانه(ا) 

أحزوج 000)5 الرشيدية املغرب
زعيم  الخالق  عبد  السيد 
املاتي  قصر  الرساني  عنوانه(ا) 

000)5 الرشيدية املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (9 البجارية بسكناس بباريخ 

0)0) تمت رقم )6)).

567I

MIMOFID SARL AU

ZOMA NET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU
)4 حي حسرور 1 تسارة، 0)0)1، 

تسارة املغرب
ZOMA NET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي )4 حي 
حسرور -1تسارة - 000)1 تسارة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

130431
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 ZOMA : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

. NET
جسيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والتستنة  النظافة  وخدحات  أعسال 

وتطوير املساحات الخضراء.
TCE أعسال البناء 

 أعسال حخبلفة
 اسبي2اد وتصدير.

حي   4(  : االجبساعي  املقر  عنوان 
تسارة   1(000  - -1تسارة  حسرور 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 333  : الزهي2ي  السيد املصطفى 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 334  : حشكور  حصطفى  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 333  : الزهي2ي  ياسين  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
الزهي2ي  املصطفى  السيد 
رقم  العربي  املغرب  حي  عنوانه(ا) 

3433 تسارة 000)1 تسارة املغرب.
السيد حصطفى حشكور عنوانه(ا) 
دوار البمارة حوالي عبد هللا الجديدة 

4000) الجديدة املغرب.
الزهي2ي عنوانه(ا)  ياسين  السيد 
تسارة   3433 العربي رقم  حي املغرب 

000)1 تسارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد حصطفى حشكور عنوانه(ا) 
دوار البمارة حوالي عبد هللا الجديدة 

4000) الجديدة املغرب
الزهي2ي عنوانه(ا)  ياسين  السيد 
تسارة   3433 العربي رقم  حي املغرب 

000)1 تسارة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  ببسارة  االببدائية 

0)0) تمت رقم -.
568I

SOLUCIA EXPERTISE

MARIANO FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC،

20330، CASABLANCA MAROC

MARIANO FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي حيسوزا 

رقم 145 بوسيجور - 0000) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

468599

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MARIANO FOOD

خدحات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املطاعم.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

حيسوزا رقم 145 بوسيجور - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 DADOFEDERICO الشركة 

 ASSOCIATIMOROCCO : 284

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 (83  : السيد فادي روجي روحانا 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد باسل حنيسنه : 83) حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد بيي2 حنا ابي حنا : 50 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد هشا3 الدريوش : 50 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 50  : زيكرينو  طوحاسو  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
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 DADOFEDERICO الشركة 
ASSOCIATIMOROCCO عنوانه(ا) 
حركب برج الياقوت عسارة ص الطابق 
اللة  شارع   11 رقم  حكبب  الثالث 
ياقوت 0000) الدار البيضاء املغرب.
روحانا  روجي  فادي  السيد 
عنوانه(ا) 390 شارع بوركون 0000) 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  حنيسنه  باسل  السيد 
 6 شقة   ( الغرناطي طابق  زنقة   (0

0000) الدار البيضاء املغرب.
السيد بيي2 حنا ابي حنا عنوانه(ا) 
سفلي  طابق  الياسسين  تجزئة   (50

8810) املحسدية املغرب.
السيد هشا3 الدريوش عنوانه(ا) 
14باء  ش   4 ط   1 زنقة روحا عسارة 

0000) الدار البيضاء املغرب.
السيد طوحاسو زيكرينو عنوانه(ا) 
 (( شقة  السو�سي  سعيد  ابو  زنقة 
البيضاء  الدار   (0000 بوركون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد هشا3 الدريوش عنوانه(ا) 
14باء  ش   4 ط   1 زنقة روحا عسارة 

0000) الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 405)74.
569I

fidomek

MC CARROSSERIE AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidomek
 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN
 AL MARINI، 50000، meknes

maroc
MC CARROSSERIE AUTO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي اقاحة 4 

حمل 1 زنقة جنيف املدينة الجديدة 
- 50000 حكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

50393
بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ في 0) 
يوليوز 0)0) تم إعداد القانون 
األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 MC  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. CARROSSERIE AUTO
غرض الشركة بإيجاز : بيع اجزاء 

السيارات .
 4 اقاحة   : عنوان املقر االجبساعي 
حمل 1 زنقة جنيف املدينة الجديدة 

- 50000 حكناس املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد حمسد بنقايد : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
السيد حمسد بنقايد : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  حمسد  بنقايد  السيد 
حي االحل زنقة الرباط درب 4 رقم 75 

ويسالن 50000 حكناس املغرب.
عنوانه(ا)  بنقايد  حمسد  السيد 
حي  الرباط  زنقة   04 درب   75 رقم 
حكناس   50000 ويسالن  االحل 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  حمسد  بنقايد  السيد 
حي االحل زنقة الرباط درب 4 رقم 75 

ويسالن 50000 حكناس املغرب
عنوانه(ا)  حمسد  بنقايد  السيد 
حي  الرباط  زنقة   04 درب   75 رقم 
االحل ويسالن 50000 حكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 369).
570I

NIVAL

NIVAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

NIVAL
 GROUPE ATTAKKADDOUM
 EME ETAGE SIDI (-GH2،17
 BERNOUSSI CASABLANCA،

20610، CASABLANCA MAROC
NIVAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حجسوعة 
البقد2GH 17-3 الطابق الثاني ال 2 
نو�سي الدار البيضاء - 0610) الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.387653

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 غشت   07 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
رحال  فاطسة  (ة)  السيد  تفويت 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   340
1.000 حصة لفائدة السيد (ة) احسد 

ازهر بباريخ 07 غشت 0)0).
عائشة احو�سى  (ة)  تفويت السيد 
أصل  حن  اجبساعية  حصة   330
1.000 حصة لفائدة السيد (ة) احسد 

ازهر بباريخ 07 غشت 0)0).
حمسد الرياحي  (ة)  تفويت السيد 
حصة اجبساعية حن   330 االدري�سي 
أصل 1.000 حصة لفائدة السيد (ة) 

احسد ازهر بباريخ 07 غشت 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 743017.
571I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

STE AFROSEEDS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA
 RUE YOUSSEF BEN 50
 YACHAFINE، 26000،
BERRECHID MAROC

STE AFROSEEDS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 145 شارع 

عسر ابو ريشة تجزئة اليسر ) برشيد 

- 6000) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

13783

 0( في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AFROSEEDS

غرض الشركة بإيجاز : * اسبي2اد 

وتوزيع املنبجات لالسبخدا3 الزراعي

* اسبي2اد وتصدير.

 145  : االجبساعي  املقر  عنوان 

 ( شارع عسر ابو ريشة تجزئة اليسر 

برشيد - 6000) برشيد املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 800  : سلساني  ادريس  السيد 

حصة بقيسة 80.000 درهم للحصة .

السيد سعيد حرابط : 00) حصة 

بقيسة 0.000) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد ادريس سلساني عنوانه(ا) 

 100(0  1 3 العهد حي النهضة   949

الرباط املغرب.

عنوانه(ا)  حرابط  سعيد  السيد 

 0( اليسر  حي  السعودية  زنقة   60

6000) برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
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السيد ادريس سلساني عنوانه(ا) 

 100(0  1 3 العهد حي النهضة   949

الرباط املغرب

عنوانه(ا)  حرابط  سعيد  السيد 

 0( اليسر  حي  السعودية  زنقة   60

6000) برشيد املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (0 االببدائية ب 2شيد بباريخ 

0)0) تمت رقم 603.

57(I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

GUIDE WAY INFO

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6، 20600،

Casablanca Maroc

GUIDE WAY INFO شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حجسوعة 

البقد2GH 17-3 الطابق الثاني ال 2 

نو�سي الدار البيضاء - 0610) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.4411(5

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (0(0 يوليوز   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

الحق  عبد  (ة)  السيد  تفويت 

حصة اجبساعية حن   1.000 الهاللي 

أصل 1.000 حصة لفائدة السيد (ة) 

حنان الهاللي بباريخ 9) يوليوز 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم ))5)74.

573I

حوثق

كروب سكولي2 كرين سكول 
سيدي حعروف بريفي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

حوثق
إقاحة زكريا 53 شارع ابن 

تاشفين زاوية العريف األول بن 
ياسين الطابق األول،، 0300)، 

الدارالبيضاء املغرب
كروب سكولي2 كرين سكول سيدي 

حعروف بريفي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي سيدي 
حعروف تجزئة سفيان بقعة رقم 11 

- 0540) الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

469017
في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
كروب   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 
سكولي2 كرين سكول سيدي حعروف 

بريفي .
البعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخصو�سي .
سيدي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
حعروف تجزئة سفيان بقعة رقم 11 

- 0540) الدار البيضاء املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
الشركة سكول انفست عنوانه(ا) 
الطابق  الخاحس  حمسد  شارع   355

10 0310) البيضاء املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حديد  حمسد  السيد 

قرطبة  اقاحة  االندلس  رياض  بقعة 

البيضاء   (0150 كاليفرنيا   (6 الرقم 

املغرب 

عنوانه(ا)  السيدة صوفيا حديد 

قرطبة  اقاحة  االندلس  رياض  بقعة 

البيضاء   (0150 كاليفرنيا   (6 الرقم 

املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 876)74.

574I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC) BUREAU DE

COMPTABILITE

RIH CAR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC)

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق ال 2يد 310 الرئيسية 

الرشيدية، 000)5، الرشيدية 

املغرب

RIH CAR شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 

االول زنقة 10 رقم 50 ازحور الجديد 

- 000)5 الرشيدية املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.13(85

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر   (0(0 غشت   05 في  املؤرخ 

تمت  للشركة  تابع  فرع  إنشاء 

التسسية - والكائن بالعنوان رقم 111 

الريش   5(400  - الريش  زيز  تجزئة 

السيد(ة)  طرف  حن  واملسي2  املغرب 

خلفاوي زكرياء.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 18).

575I

إئبسانية BKM لإلرشادات

AMAGHA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

إئبسانية BKM لإلرشادات
رقم 10 تجزئة املركز ورزازات، 

45000، ورزازات املغرب

AMAGHA NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

إحدغار تزناخت ورزازات - )4575 

ورزازات املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.391

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يناير   10 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

(ة) حمسد كرحوني  تفويت السيد 

 300 حصة اجبساعية حن أصل   50

سليسان  (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

البوكاع بباريخ 10 يناير 0)0).

تفويت السيد (ة) عبد هللا إزملادي 

350 حصة اجبساعية حن أصل 700 

عبد  عسر  (ة)  السيد  لفائدة  حصة 

العظيم بباريخ 10 يناير 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

يونيو   30 االببدائية بورزازات بباريخ 

0)0) تمت رقم 1)83.

576I

SAFI CONSULTANT

 SOCIETE DE CONSEIL

 POUR L›ASSOCIATIF ET

L'INVESTISSEMENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل البصفية

SAFI CONSULTANT

عسارة حيسونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي، 46000، اسفي 

املغرب

 SOCIETE DE CONSEIL

 POUR L'ASSOCIATIF ET

 L'INVESTISSEMENT SARL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي : رقم 

7) الزنقة )) حي السال3 اسفي - 
46000 اسفي املغرب.

قفل البصفية
رقم البقييد في السجل البجاري : 

.6873
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تقرر   (0(0 غشت   17 في  املؤرخ 
 SOCIETE DE CONSEIL حل 
 POUR L’ASSOCIATIF ET
شركة   L’INVESTISSEMENT SARL
حبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
 (( الزنقة   (7 حقرها اإلجبساعي رقم 
اسفي   46000  - اسفي  السال3  حي 
في  املنافسة  لشدة  نتيجة  املغرب 

سوق الشغل .
و عين : 

البوهادي  احين  حمسد  السيد(ة) 
حي   (( الزنقة   (7 رقم  وعنوانه(ا) 
اسفي املغرب   46000 السال3 اسفي 

كسصفي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
 (7 0)0) وفي رقم  يوليوز   (( بباريخ 
الزنقة )) حي السال3 اسفي - 46000 

اسفي املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (( بباريخ  بآسفي  االببدائية 

0)0) تمت رقم 183.
577I

STE TIB COMPT SARL AU

DIGITAL GARDEN
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

STE TIB COMPT SARL AU
حلبقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقاحة بغدادي حكبب رقم 
05، 60000، وجدة املغرب

DIGITAL GARDEN شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي القطب 
الصناعي رقم 54 - 60000 وجدة 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.(0543

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم   (0(0 غشت   07 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.100.000»
 (.000.000» إلى  درهم»   900.000»
حقاصة  إجراء   : طريق  عن  درهم» 
املقدار  املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملسبمقة.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بباريخ  بوجدة  البجارية 

0)0) تمت رقم ))17.

578I

OUVRAROUTE

OUVRAROUTE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

OUVRAROUTE
 6LOT EL KOUTOBIA TEMARA،

12000، TEMARA MAROC
OUVRAROUTE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

الكبتية رقم 6 تسارة - 000)1 تسارة 
املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.68657
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم   (0(0 يوليوز   18 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.000.000»
«1.000.000 درهم» إلى «000.000.) 
تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (7 بباريخ  بالرباط  البجارية 

0)0) تمت رقم 9)1058.

579I

STE TIB COMPT SARL AU

 ACADEMIE SAINT LOUIS
PRIVE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE TIB COMPT SARL AU
حلبقى شارع املرابطين وزنقة 

البخاري إقاحة بغدادي حكبب رقم 
05، 60000، وجدة املغرب

 ACADEMIE SAINT LOUIS PRIVE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 7 شارع 
حمسد السادس - 60000 وجدة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 
.31345

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (0(0 يوليوز   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
بولويز  عالل  (ة)  السيد  تفويت 
100 حصة اجبساعية حن أصل 100 
حصة لفائدة السيد (ة) هشا3 بولويز 

بباريخ 5) يوليوز 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   13 بباريخ  بوجدة  البجارية 

0)0) تمت رقم 1)17.

580I

STE OVADA SARL AU

STE BH2020
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE OVADA SARL AU
 mezanine n°2 melk el khamar
 av tayeb guennad mezanine
 n°2 melk el khamar av tayeb

guennad، 35100، guercif املغرب
STE BH2020 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي عسارة 

قسيمي سدة بشارع عبداملوحن بن 
علي - 35100 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

en cours

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   05

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. BH2020

أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء، أشغال الطرق.

- البفاوض البجاري .

- األحن واملراقبة والحراسة.

عسارة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

بن  عبداملوحن  بشارع  سدة  قسيمي 

علي - 35100 جرسيف املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

1.500.000 درهم، حقسم كالبالي : 

 15.000  : الهادي  بعو  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد بعو الهادي : 15000 بقيسة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

حي  السيد بعو الهادي عنوانه(ا) 

 35100 الهيبم  ابن  زنقة  السعادة 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

حي  السيد بعو الهادي عنوانه(ا) 

 35100 الهيبم  ابن  زنقة  السعادة 

جرسيف املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بجرسيف  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 842/2020.

581I
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BCNG

STE : A & S REAL ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ،(65

 9ÈME ETAGE N°92 265، BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE : A & S Real Estate شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 65)، 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 

الدار البيضاء - 0050) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
468((7

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   09
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE : A : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.& S Real Estate
حنعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 ،(65  : االجبساعي  املقر  عنوان 
رقم)9   9 الطابق  الزرقطوني  شارع 
الدار البيضاء - 0050) الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

السيد ساحي كرحان : 50.000،00 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 : أساحي2  نعيسة  السيدة 
50.000،00 حصة بقيسة 100 درهم 

للحصة.
السيد ساحي كرحان : 500 بقيسة 

100 درهم.

 500  : أساحي2  نعيسة  السيدة 
بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  كرحان  ساحي  السيد 
 18 رقم   13 زنقة   3 سيدي حعروف 
الدار البيضاء   (0050 الدار لبيضاء 

املغرب.
عنوانه(ا)  أساحي2  نعيسة  السيد 

فرنسا 0050) فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  كرحان  ساحي  السيد 
 18 رقم   13 زنقة   3 سيدي حعروف 
الدار البيضاء   (0050 الدار لبيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم )06)74.

58(I

Audimi

TECHNO BEST
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

Audimi
 Borj El yacout، Imm. B، 2éme

 étage، bureau 4،، 20120،
Casablanca maroc

TECHNO BEST شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 357، 
شارع حمسد الخاحس، الطابق 

األول، فضاء أ /6 -الدار البيضاء - 
0000) الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(733(7
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (0(0 غشت   11 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
 10.000» أي حن  درهم»   790.000»
درهم»   800.000» إلى  درهم» 

إدحاج احبياطي أو أرباح   : عن طريق 
أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 65)743.
583I

BUSINESS CENTER.COM

 SUSHINE FOR
EDUCATIONAL

عقد تسيي2 حر ألصل تجاري (األشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيي2 حر ألصل تجاري

 SUSHINE FOR EDUCATIONAL
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
السيد(ة)  أعطى   (0(0 غشت   04
للبطاقة  (ة)  الحاحل  شاكر  حفيظ 
املسجل   BE43653( رقم  الوطنية 
بالسجل البجاري 464163 باملحكسة 
البجارية بالدار البيضاء حق التسيي2 
 379 الحر لألصل البجاري الكائن ب 
زنقة حصطفى املعاني الطابق ) شقة 
املغرب  البيضاء  الدار   (0300  -  9
(ة)  الياقوت شاكر الحاحل  للسيد(ة) 
 BE863(51 رقم  الوطنية  للبطاقة 
شتن 2   01 حن  تتبدئ  سنة   3 ملدة 
 (0(3 غشت   31 في  وتنبهي   (0(0

حقابل حبلغ شهري 5.000 درهم.
584I

FIBEN

EXELCOLOR SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL ALIA، 5(7
 28800، MOHAMMEDIA

MAROC
EXELCOLOR SARL AU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 
 Rue Soumaya Résidence

 Shehrazade 3،5eme étage N 22
 Palmiers Casablanca - 20300

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

469133
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   16
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.EXELCOLOR SARL AU
إنباج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق
• جسيع املنبجات العشتية.

البجسيل  حسبمضرات   •
الطبيعية.

للسنبجات  حخصصة  حلول   •
العشتية.

النقية  العطرية  الزيوت   •
والطبيعية.

• املسبخلصات النباتية؛
• املكسالت الغذائية؛

• جساليات.
يملب  كريسات.   : املسبملبات   •

رغوة (للوجه والجسم والشعر)
العناية،  جل   : الهالحية  املواد   •
الجل  وأقنعة  البصفيف،  وجل 

وحقشر.
• هيدرات عطرية.

• اسبي2اد / تصدير جسيع املنبجات 
العشتية..

 Rue  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 Soumaya Résidence Shehrazade
 3،5eme étage N 22 Palmiers
Casablanca - 20300 الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
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 1.000  : أبركان خديجة  السيدة 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيدة أبركان خديجة عنوانه(ا) 
 ( الطابق  س  درج  حوريس  شارع 
45 إقاحة نجسة باحسد الدار  الشقة 
البيضاء  الدار   (0300 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيدة أبركان خديجة عنوانه(ا) 
 ( الطابق  س  درج  حوريس  شارع 
45 إقاحة نجسة باحسد الدار  الشقة 
البيضاء  الدار   (0300 البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 948)74.
585I

ائبسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

MERYEM COMMERCE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائبسانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-01)77 
صندوق ال 2يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
MERYEM COMMERCE شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي العودة 
1 بقعة رقم 175 بي2 كندوز 73000 

بي2 كندوز املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

15963
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MERYEM COMMERCE
غرض الشركة بإيجاز : بيع، شراء 

وتوزيع املواد الغذائية.
حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 
بي2 كندوز   175 بقعة رقم   1 العودة 

73000 بي2 كندوز املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد الحسين بنسبي2يك : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
بنسبي2يك  الحسين  السيد 
عنوانه(ا) بي2كندوز 73000 بي2 كندوز 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
بنسبي2يك  الحسين  السيد 
عنوانه(ا) بي2 كندوز 73000 بي2كندوز 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 576.

586I

FHF

WASSILA BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6، 0، Casablanca
MAROC

WASSILA BAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي )0) شارع 
عبد املوحن رقم 5 الطابق السفلي - . 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
468673

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.WASSILA BAT
أعسال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الثانوية  وأشغال  والبناء  التشييد 
أشغال  والديكور والهندسة املدنية، 
واألشغال  الرئيسية  البمبية  البنية 

العسوحية.
عنوان املقر االجبساعي : )0) شارع 
عبد املوحن رقم 5 الطابق السفلي - . 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 
500 حصة   : السيد ايوب كايدي 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 500  : اناكفن  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  كايدي  ايوب  السيد 
 1 عسارة  الفالح  عسلية  ليساسفة 
الدار البيضاء   .  ( الشقة   1 الطابق 

املغرب.
السيد عبد هللا اناكفن عنوانه(ا) 
 10( 17 رقم  ع   1 تجزئة الصافية 3 
سيدي حجاج واد حصار تيط حليل . 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  كايدي  ايوب  السيد 
 1 عسارة  الفالح  عسلية  ليساسفة 
الدار البيضاء   .  ( الشقة   1 الطابق 

املغرب
السيد عبد هللا اناكفن عنوانه(ا) 

 10( 17 رقم  ع   1 تجزئة الصافية 3 
سيدي حجاج واد حصار تيط حليل . 

الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم -.
587I

HK1 SARL AU

HK1 SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HK1 SARL AU
 boulevard Zerktouni 2ème،46
 étage Appt N°6 CASABLANCA،

0000)، الدار البيضاء املغرب
HK1 SARL AU شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 46 

شارع الزرقطوني الطابق الثاني 
رقم 6 الدار البيضاء - 0000) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468483
في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 HK1  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SARL AU
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع وإصالح األجهزة اإللكت2ونية.
46 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
الزرقطوني الطابق الثاني رقم 6 الدار 
الدارالبيضاء   (0000  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد عبد الهادي الريفي : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

الريفي  الهادي  عبد  السيد 

الذهب  وادي  شارع   531 عنوانه(ا) 

 (0000 البيضاء  ج  ق   04 جسيلة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

الريفي  الهادي  عبد  السيد 

الذهب  وادي  شارع   531 عنوانه(ا) 

 (0000 البيضاء  ج  ق   04 جسيلة 

الدار البيضاء املغرب

 - بباريخ  تم اإليداع القانوني ب- 

تمت رقم -.

588I

LMC CONSEILS

SAMIA TRADING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMC CONSEILS

شارع حمسد الخاحس قنطرة سوس 

عسارة األزرق الطابق الثاني رقم 
19 ايت حلول، 86150، ايت حلول 

املغرب

Samia Trading شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 1575 

حي املحسدي ورزازات - 45000 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

10949

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   14

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 Samia : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.Trading

البجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االسبي2اد   / العاحة  األشغال   /

والبصدير.
رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

1575 حي املحسدي ورزازات - 45000 

ورزازات املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

: سوحية  احساين  ايت   السيدة 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

سوحية  احساين  ايت  السيدة 

الحسنية  تجزئة   67 عنوانه(ا) 

ورزازات 45000 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

سوحية  احساين  ايت  السيدة 

الحسنية  تجزئة   67 عنوانه(ا) 

ورزازات 45000 ورزازات املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بورزازات بباريخ )1 غشت 

0)0) تمت رقم 300.

589I

LA GRANDE VITRINE

LA GRANDE VITRINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA GRANDE VITRINE

 BD MY YOUSSEF 3ETAGE 56

 CASABLANCA، 2023،

CASABLANCA املغرب

LA GRANDE VITRINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 56 شارع 
حوالي يوسف الطابق 3 رقم14 الدار 

البيضاء - 30)0) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
469(43

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 LA  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GRANDE VITRINE
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

املالبس.
56 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
حوالي يوسف الطابق 3 رقم14 الدار 
البيضاء  الدار   (0(30  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
500 حصة   : السيدة رشيد فايز 

بقيسة 50.000 درهم للحصة .
 500  : عبدو  ياسسينة  السيدة 
حصة بقيسة 50.000 درهم للحصة .

 500  : عبدو  ياسسينة  السيدة 
بقيسة 50.000 درهم.

بقيسة   500  : فايز  السيد رشيد 
50.000 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

 11 عنوانه(ا)  فايز  رشيد  السيد 
 ( رقم   1 زنقة أحيسة السايح الطابق 

30)0) الدار البيضاء املغرب.
السيدة ياسسينة عبدو عنوانه(ا) 
11 زنقة أحيسة السايح الطابق 1 رقم 

) 30)0) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

 11 عنوانه(ا)  فايز  رشيد  السيد 
 ( رقم   1 زنقة أحيسة السايح الطابق 

30)0) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 743110.

590I

OUVRAROUTE

OUVRAROUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

OUVRAROUTE

 6LOT EL KOUTOBIA TEMARA،

12000، TEMARA MAROC

OUVRAROUTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 

الكبتية رقم 6 تسارة - 000)1 تسارة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.68657

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يوليوز   18 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
تفويت السيد (ة) جواد ابن زكري 

أصل  حن  اجبساعية  حصة   4.000

(ة)  السيد  لفائدة  حصة   4.000
يوليوز   18 بباريخ  بوحدياني  حمسد 

.(0(0

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   (7 بباريخ  بالرباط  البجارية 

0)0) تمت رقم 9)1058.

591I

 STE NATUROPATHIE ET ESTHETIQUEشركة

JOLITON SARL AU

 STE NATUROPATHIE ET

 ESTHETIQUE JOLITON

SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة
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 STE NATUROPATHIE ETشركة

 ESTHETIQUE JOLITON SARL

AU

شارع ابن طفيل اقسة رقم )طبق 1 

رقم 15، 90000، طنجة املغرب

 STE NATUROPATHIE ET

 ESTHETIQUE JOLITON SARL

AU شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد(في طور 

البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع ابن 

طفيل اقاحة رقم )الطابق 1 رقم 15 

- 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.797(9

الوحيد الشريك  قرار   بسقب�سى 

 (0(0 يونيو   11 في  املؤرخ 

حسؤلية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

 STE NATUROPATHIE ET

 ESTHETIQUE JOLITON SARL

درهم   100.000 رأسسالها  حبلغ   AU

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع ابن 

طفيل اقاحة رقم )الطابق 1 رقم 15 

: نتيجة ل  املغرب  طنجة   90000  - 

عجز حالي.

وحدد حقر البصفية ب شارع ابن 

طفيل اقاحة رقم )الطابق 1 رقم 15 

- 90000 طنجة املغرب. 

و عين : 

الغساري  حرية  السيد(ة) 

الباحساني وعنوانه(ا) طنجة 90000 

طنجة املغرب كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 415)3).

59(I

Audimi

SORETP
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

Audimi
 Borj El yacout، Imm. B، 2éme

 étage، bureau 4،، 20120،
Casablanca maroc

SORETP شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي )7 حكرر، 
شارع املحطة، تجزئة الشفشاوني، 
عين السبع، الدار البيضاء - 0000) 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.(08013

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (0(0 غشت   10 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
«800.000 درهم» أي حن «100.000 
عن  درهم»   900.000» إلى  درهم» 
إدحاج احبياطي أو أرباح أو   : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 68)743.

593I

روتوبرنت صاك

بالست شام
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

روتوبرنت صاك
10، شارع الحرية، الطابق 3، الشقة 

5، وسط املدينة، 0140)، الدار 
البيضاء املغرب

بالست شا3 شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 10، شارع 
الحرية، الطابق الثالت، شقة رقم 

6 - 0000) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

460361

 03 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 حارس 

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها : بالست 

شا3.

إسبي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير جسيع أنواع املواد األولية.

عنوان املقر االجبساعي : 10، شارع 

الحرية، الطابق الثالت، شقة رقم 6 - 

0000) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد عساد جسال : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد عساد جسال عنوانه(ا) 69، 

شارع جون جوريس 91340 حيني�سي 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد عساد جسال عنوانه(ا) 69، 

شارع جون جوريس 91340 حيني�سي 

فرنسا

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

حارس 0)0) تمت رقم 734434.

594I

EXCELLENTIA Consulting

HOTELATE.MA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting

5 زنقة سليسان عزحي الطابق 

6 حكبب 16 شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء، 0360)، 

الدارالبيضاء املغرب

Hotelate.ma شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي )0) 

شارع عبد املوحن رقم 5 الطابق 

األر�سي الدار البيضاء - )004) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

468(65

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.Hotelate.ma

غرض الشركة بإيجاز : - حجوزات 

املغرب  في  اإلنت2نت  ع 2  الفنادق 

والخارج

- عسليات الحجز وتنظيم الرحالت 

الخاصة أو املهنية بالجسلة أو الفردية 

السياحية  الفعاليات  وتنظيم 

وجسيع  والرياضية  والفندقية 

األنشطة ذات الصلة. .

 (0(  : االجبساعي  املقر  عنوان 

الطابق   5 رقم  املوحن  عبد  شارع 

األر�سي الدار البيضاء - )004) الدار 

البيضاء املغرب.
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أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

: العزوزي  عادل  سيدي   السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

العزوزي  عادل  سيدي  السيد 

ريسور  كولف  كاليفورنيا  عنوانه(ا) 

فيال 300 املدينة الخضراء بوسكورة 

الدار   (718( البيضاء  النواصر 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

العزوزي  عادل  سيدي  السيد 

ريسور  كولف  كاليفورنيا  عنوانه(ا) 

فيال 300 املدينة الخضراء بوسكورة 

الدار   (718( البيضاء  النواصر 

البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم )08)74.

595I

ائبسانية الجوهرة

PALACE ARZAKE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائبسانية الجوهرة

الرقم 5 زنقة حكناس حي الوفاق، 

5000)، خريبكة املسلكة املغربية

PALACE ARZAKE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي الرقم 50 

حجسع الفردوس شارع املستشفى - 

5000) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

6461

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (0

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.PALACE ARZAKE

حخ زة-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

حلويات.

عنوان املقر االجبساعي : الرقم 50 

 - املستشفى  شارع  الفردوس  حجسع 

5000) خريبكة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد بساحي احين : 1.000 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  احين  بساحي  السيد 

 1 ياسسين  العينين  حاء  شارع   (14

5000) خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  احين  بساحي  السيد 

 1 ياسسين  العينين  حاء  شارع   (14

5000) خريبكة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

07 غشت  االببدائية بخريبكة بباريخ 

0)0) تمت رقم 63).

596I

FOUZMEDIA

ASSOUL IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

ASSOUL IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي )17شارع 

حمسد الديوري - 14000 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

55509

بسقب�سى عقد حوثق حؤرخ في 4) 

يوليوز 0)0) تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ASSOUL IMMOBILIER

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

عنوان املقر االجبساعي : )17شارع 

القنيطرة   14000  - حمسد الديوري 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  عبدهللا  الطبل  السيد 

 14000 الديوري  شارع حمسد   17(

القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  سعيد  الطبل  السيد 

 14000 الديوري  شارع حمسد   17(

القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  لحسن  الطبل  السيد 

 14000 الديوري  شارع حمسد   17(

القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  حسن  الطبل  السيد 

 14000 الديوري  شارع حمسد   17(

القنيطرة املغرب.

السيدة الطبل فاطسة عنوانه(ا) 

 14000 الديوري  شارع حمسد   17(

القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  زينب  الطبل  السيدة 

 14000 الديوري  شارع حمسد   17(

القنيطرة املغرب.

السيدة الطبل عائشة عنوانه(ا) 

 14000 الديوري  شارع حمسد   17(

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  عبدهللا  الطبل  السيد 

 14000 الديوري  شارع حمسد   17(

القنيطرة املغرب

عنوانه(ا)  سعيد  الطبل  السيد 

 14000 الديوري  شارع حمسد   17(

القنيطرة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

تمت   - بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 
رقم -.

597I

FIGESEC SARLAU

 HARBIL حربيل اشغال

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5،

40160، MARRAKECH MAROC

 HARBIL TRAVAUX حربيل اشغال

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حبجر 

برقم W137الشطر السادس حكرر 

جساعة حربیل تاحنصورت حراكش - 

40300 حراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

105575

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

: حربيل  اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.HARBIL TRAVAUX اشغال

: -1املقاول  غرض الشركة بإيجاز 

في البناء واألشغال املخبلفة -2املقاول 

في تدبي2 االسبغالالت الخدحاتیة كراء 

البضائع  نقل  في  -3املقاول  االلیات 

بواسطة السیارات للغي2.

حبجر   : االجبساعي  املقر  عنوان 

حكرر  السادس  W137الشطر  برقم 

جساعة حربیل تاحنصورت حراكش - 

40300 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد حمسد لكريش : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد عبد الحكيم الصابي : 500 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  لكريش  حمسد  السيد 

)119 سيبع حراكش  دوار العين رقم 

40300 حراكش املغرب.

الصابي  الحكيم  عبد  السيد 

حربيل  حسعود  ايت  دوار  عنوانه(ا) 

حراكش 40300 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  لكريش  حمسد  السيد 

)119 سيبع حراكش  دوار العين رقم 

40300 حراكش املغرب

الصابي  الحكيم  عبد  السيد 

حربيل  حسعود  ايت  دوار  عنوانه(ا) 

حراكش 40300 حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114794.

599I

حكبب املحاسبة

H.D.MAJISS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

حكبب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة )، 15000، 

الخسيسات املغرب

H.D.MAJISS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 117 حي 

البا3 ) واملاس - 15000 الخسيسات 

املغرب.

رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.(9035

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

املؤرخ في 11 غشت 0)0) تم 

رفع رأسسال الشركة بسبلغ قدره 

«400.000 درهم» أي حن «100.000 

درهم» إلى «500.000 درهم» عن 

طريق : تقديم حصص نقدية أو 

عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  بالخسيسات  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 1096.

601I

TARRAS IMAD

STE DILSHER TRAVAUX

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

TARRAS IMAD

 DOUAR LAAZIB ZOUMI،

16200، OUAZZANE MAROC

STE DILSHER TRAVAUX شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجبساعي دوار دار 

اوريغال بني كلة - 00)16 وزان 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.15(9

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تست   (0(0 يونيو   18 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 

البضائع لحساب  نقل  في  حقاول 

الغي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

يوليوز   09 بباريخ  بوزان  االببدائية 

0)0) تمت رقم 3)6).

60(I

wafa conseil

 OPEN FOCUS INGENIERIE
(OFI(

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

wafa conseil

 n°695 avenue hamane fetouaki

 s.y.b.a Marrakech، 40000،

marrakech maroc

 OPEN FOCUS INGENIERIE

OFI)) شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شقة 43 

عسارة 109 الطابق 3 إقاحة جواد 

شارع عبد الكريم الخطابي حراكش - 

40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

105685

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   14

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 OPEN : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.(FOCUS INGENIERIE (OFI

حكبب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات البقنية.

عنوان املقر االجبساعي : شقة ٤٣ 

جواد  إقاحة   ٣ الطابق   ١٠٩ عسارة 

شارع عبد الكريم الخطابي حراكش - 

40000 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 30.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد الصنديد عبد الجليل : 30 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

الجليل  عبد  الصنديد  السيد 

حسان  شارع   ٧١٩ رقم  عنوانه(ا) 

سيبع 40000 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
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الجليل  عبد  الصنديد  السيد 
حسان  شارع   ٧١٩ رقم  عنوانه(ا) 

سيبع 40000 حراكش املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   13 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم )11490.

604I

ste holdings missour sarl au

شركة النصر اخوان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste holdings missour sarl au
 hay essalam hay essalam،

missour ،33250 املغرب
شركة النصر اخوان شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
دوار  اإلجبساعي  حقرها  وعنوان 
 33(50 حيسور  وزغت  ال 2يجة 

حيسور املغرب 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

1739
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   10
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
شركة   : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

النصر اخوان .
او  البناء   : غرض الشركة بإيجاز 
املكاتب،  توريد  املخبلفة،  االشغال 

ربط قنوات املاء ..
دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 33(50 حيسور  وزغت  ال 2يجة 

حيسور املغرب .
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 90.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد ح 2وكي حمسد : 300 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد ح 2وكي خالد : 300 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد ح 2وكي حسيد : 300 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  حمسد  ح 2وكي  السيد 

دوار ال 2يجة 50)33 حيسور املغرب .

عنوانه(ا)  خالد  ح 2وكي  السيد 

دوار ال 2يجة 50)33 حيسور املغرب.

عنوانه(ا)  حسيد  ح 2وكي  السيد 

دوار ال 2يجة 50)33 حيسور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حمسد  ح 2وكي  السيد 

دوار ال 2يجة 50)33 حيسور املغرب 

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بباريخ  ببوملان  االببدائية 

0)0) تمت رقم 334/2020.

605I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

بروكسيل كار باغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL

1) اقاحة ريني شارع ابن حرحل 

الطابق ) رقم 5 طنجة، 70001، 

طنجة املغرب

بروكسيل كار باغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

فاطسة الزهراء رقم 105 قطعة 6)3 

طنجة - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106463

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   08

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

بروكسيل كار باغ.

بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 

الغيار.

بيع وتوزيع كافة أنواع قطع غيار 

السيارات

املواد  وبيع  وشراء  تجارة 

الصناعية  للسشاريع  واملسبلزحات 

والعقارية والبخطيط العسراني.

وتشخيص  الخ 2اء  حشورة 

الصناعية  واملشاريع  الت2كيبات 

والبقنيات.

والبجارة  والبصدير  االسبي2اد 

بأي شكل حن األشكال لجسيع السلع 

واملعدات  واملحركات  الخا3  واملواد 

الغيار  وقطع  والبوريدات  واألجهزة 

الصناعية  بالقطاعات  املبعلقة 

والعقارية وتخطيط املدن.

جسيع  وتسويق  وتصدير  اسبي2اد 

واملعدات  املواد  وتوزيع  املنبجات 

واملواد الغذائية حهسا كانت طبيعتها ...

تسثيل جسيع الشركات أو العالحات 

البجارية املغربية أو األجنتية.

العسليات  جسيع  عا3،  وبوجه 

والصناعية  واملالية  البجارية 

واملنقولة والعقارية التي تبعلق بشكل 

حباشر أو غي2 حباشر باألشياء املذكورة 

أو  حشابه  آخر  غرض  بأي  أو  أعاله 
يكون  التي  تنسيتها  لبعزيز  به  حرتبط 

تمتها شيًئا.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
فاطسة الزهراء رقم 105 قطعة 6)3 

طنجة - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : السيد السعيد احسان 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 1.000  : السيد السعيد احسان   

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد السعيد احسان عنوانه(ا) 
 AV WELEMANS CEUPPENS N
 46 FORSE 1190 BRUXELLES

.BELGIQUE
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد السعيد احسان عنوانه(ا) 
 AV WELEMANS CEUPPENS N
 46 FORSE 1190 BRUXELLES

BELGIQUE
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (( بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 659)3).
606I

FIDUCIAIRE 2006

TOUCHE NET SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(

N، 20280، Casablanca Maroc
TOUCHE NET SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي 147 شارع 
املقاوحة اقاحة افا الطابق ) الشقة 
)) - 0000) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

4694(3
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TOUCHE NET SERVICES
تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الصناعية  البجارية  املحالت  جسيع 
اعسال  الحدائق  خدحات  الشقق 

حخبلفة واملعاحالت البجارية .
 147  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 ( الطابق  افا  اقاحة  املقاوحة  شارع 
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الدارالبيضاء   (0000  -  (( الشقة 
املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

 600  : السيد عين الحياة حمسد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 400  : السيد بلعوني عبد الواحد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

حمسد  الحياة  عين  السيد 
 18 ج  املسبقبل  اقاحة  عنوانه(ا) 
سيدي   19 شقة  ل   145 عسارة 
الدارالبيضاء   (0(80 حعروف 

ااملغرب.
الواحد  عبد  بلعوني  السيد 
الطابق  املسبقبل  تجزئة  عنوانه(ا) 
 (0(80 حعروف  سيدي   14 رقم   (

الدارالبيضاء ااملغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
حمسد  الحياة  عين  السيد 
 18 ج  املسبقبل  اقاحة  عنوانه(ا) 
سيدي   19 شقة  ل   145 عسارة 
حعروف 80)0) الدارالبيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 743301.
61(I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة تافياللت حلحقة 

ورزازات

STE ACH CAR SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة 
تافياللت حلحقة ورزازات

شارع حوالي رشيد عسارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
STE ACH CAR SARL AU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي املسي2ة 

الخضراء - 47900 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

3(57

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 غشت   03

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ACH CAR SARL AU

كراء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

حي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

زاكورة   47900  - الخضراء  املسي2ة 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

100 حصة   : السيد وعبو اشرف 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد وعبو اشرف عنوانه(ا) دوار 

زاكورة   47900  3( املبنقل  املخزن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد وعبو اشرف عنوانه(ا) دوار 

زاكورة   47900  3( املبنقل  املخزن 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 االببدائية بزاكورة بباريخ 

0)0) تمت رقم -.

613I

حكبب املحاسبة

SANAME PRO
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكبب املحاسبة
16 زنقة سال السعادة )، 15000، 

الخسيسات املغرب
SANAME PRO شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 57 زنقة 
حصغرة حي كريسة ) - 0)110 سال 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

31643
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   04
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.SANAME PRO
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .
زنقة   57  : عنوان املقر االجبساعي 
سال   110(0  -  ( حصغرة حي كريسة 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : سها3  العساري  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيدة العساري سها3 عنوانه(ا) 
 9 بالد الصتيحي زنقة القطيف رقم 

تابريكت 0)110 سال املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيدة العساري سها3 عنوانه(ا) 

 9 بالد الصتيحي زنقة القطيف رقم 

تابريكت 0)110 سال املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   10 بباريخ  بسال  االببدائية 

0)0) تمت رقم 8)3.

614I

الفا�سي حسناء

WIJDAN BAT

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي2 نشاط الشركة

الفا�سي حسناء

7) زنقة انفا الحسيسة، 000)3، 

الحسيسة املغرب

WIJDAN BAT شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجبساعي زنقة واد 

العبيد رقم 16 - 000)3 الحسيسة 

املغرب

تغيي2 نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

(013

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم تغيي2   (0(0 يونيو   (5 املؤرخ في 

البناء  «حقاولة  حن  الشركة  نشاط 

واألعسال الحرة

حقاولة النظافة

حقاولة األلوحنيو3

إلى حقاولة البناء واألعسال الحرة

حقاولة النظافة

.(brancardage) نقالة املر�سى

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بباريخ  بالحسيسة  االببدائية 

يوليوز 0)0) تمت رقم )0).

615I
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fidact

JTI TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidact

رقم )) بلوك E حي السال3، 00)14، 

سيدي سلسان املغرب

JTI TOURS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي املحل 

البجاري رقم )0 قيسارية املهدي 

زنقة 10 رقم 46 - 1600 سيدي 

قاسم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(8541

 (3 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 JTI  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TOURS

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسبخدحين

- نقل البضائع لحساب الغي2.

املحل   : االجبساعي  املقر  عنوان 

املهدي  قيسارية   0( رقم  البجاري 
سيدي   1600  -  46 رقم   10 زنقة 

قاسم املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : جواد  الطاهري  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : طارق  الطاهري  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد الطاهري جواد عنوانه(ا) 

 14(00  94 رقم   ( تجزئة املحسدية 

سيدي سليسان املغرب.

السيد الطاهري طارق عنوانه(ا) 

تولوز 0)311 تولوز فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد الطاهري جواد عنوانه(ا) 

 14(00  94 رقم   ( تجزئة املحسدية 

سيدي سليسان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 االببدائية بسيدي قاسم بباريخ 

غشت 0)0) تمت رقم 358/2020.

6(0I

CRI MEKNES

STE MARAKSOF.

S.A.R.L. AU 

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 STE MARAKSOF» S.A.R.L. «.»

AU شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي راحي 

) تعاونية الداخلة جساعة آيت 

النعسان - 51000 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

50341

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   15

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE.»  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.MARAKSOF» S.A.R.L. « AU

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخبلفة والبناء،.
 ( راحي   : االجبساعي  املقر  عنوان 

تعاونية الداخلة جساعة آيت النعسان 

- 51000 الحاجب املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

1.000.000 درهم، حقسم كالبالي : 

 10.000  : لحسن  لقوز  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  لحسن  لقوز  السيد 
رقم 57 حرجان 01 الشطر ) 50000 

حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  لحسن  لقوز  السيد 
رقم 57 حرجان 01 الشطر ) 50000 

حكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم -.

6((I

ائبسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 NORTH AFRICA GENERAL

SERVICES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

ائبسانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-01)77 

صندوق ال 2يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

 NORTH AFRICA GENERAL

SERVICES شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

الساركا عسارة بوبكر الطابق الثاني 

الشقة رقم 05 حكبب رقم )0 - 

73000 الداخلة املغرب.

رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.9(83

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم  (0(0 غشت   07 في  املؤرخ 

بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

حن  أي  درهم»   (.400.000» قدره 

 (.500.000» إلى  درهم»   100.000»

درهم» عن طريق : إدحاج احبياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم )61.

6(3I

FIDUCIAIRE 2006

SAOUINE SERVICE

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل البصفية

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(

N، 20280، Casablanca Maroc

SAOUINE SERVICE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : )5 تجزئة 

أحين سيدي حعروف - 80)0) 

الدارالبيضاء املغرب.

قفل البصفية
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رقم البقييد في السجل البجاري : 

.309377

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر   (0(0 يوليوز   (9 في  املؤرخ 

شركة   SAOUINE SERVICE حل 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

 (0.000 رأسسالها  حبلغ  الوحيد 

اإلجبساعي  حقرها  وعنوان  درهم 

 - حعروف  سيدي  أحين  تجزئة   5(

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   (0(80

لصعوبات تجارية.

و عين : 

حسعودي  القادر  عبد  السيد(ة) 

 101 رقم  لينا  تجزئة  وعنوانه(ا) 

سيدي حعروف 80)0) الدارالبيضاء 

املغرب كسصفي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 

 5( وفي   (0(0 يوليوز   (9 بباريخ 

تجزئة أحين سيدي حعروف - 80)0) 

الدارالبيضاء املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 0))743.

6(4I

BCNG

STE : BOUSSATTI
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ،(65

 9ÈME ETAGE N°92 265، BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE : BOUSSATTI شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 65)،شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 الدار 

البيضاء - 0050) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

4687(5

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (1

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE :  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.BOUSSATTI

إسبي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس وبيعها بنصف الجسلة.

 : االجبساعي  املقر  عنوان 

 9 الطابق  الزرقطوني  65)،شارع 

رقم)9 الدار البيضاء - 0050) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

10.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

السيد أيوب بوساتي : 10.000،00 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد أيوب بوساتي : 100 بقيسة 

100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  بوساتي  أيوب  السيد 

 4 حدخل  البوت  حجسع  حشروع 

حي املحسدي الدار البيضاء   11 رقم 

0050) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  بوساتي  أيوب  السيد 

 4 حدخل  البوت  حجسع  حشروع 

حي املحسدي الدار البيضاء   11 رقم 

0050) الدار البيضاء املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 538)74.

6(5I

FIDUCIAIRE MALIKI

ISMYRAZ AGRI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MALIKI

شارع املسجد رقم 0) الطابق االول 

الشقة 1 الرشيدية ص ب 188، 

000)5، الرشيدية املغرب

ISMYRAZ AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

تازحوريت الخنك الرشيدية - 

000)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

14015

 (7 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ISMYRAZ AGRI

استثسار   : غرض الشركة بإيجاز 

فالحي.

قصر   : االجبساعي  املقر  عنوان 

تازحوريت الخنك الرشيدية - 000)5 

الرشيدية املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : حسناوي  حمسد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 500  : حسناوي  هشا3  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد حمسد حسناوي عنوانه(ا) 

 8 تجزئة رياض االطر رقم   (5 قطاع 

 10010 الرياض  حي  البنوب  شارع 

الرباط املغرب.

السيد هشا3 حسناوي عنوانه(ا) 
الحاج  اوالد  حي   56 رقم   (3 زنقة 

الرشيدية 000)5 الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد هشا3 حسناوي عنوانه(ا) 
الحاج  اوالد  حي   56 رقم   (3 زنقة 

الرشيدية 000)5 الرشيدية املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم -.

6(6I

ائبسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 NORTH AFRICA GENERAL

SERVICES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

ائبسانية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-01)77 

صندوق ال 2يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب

 NORTH AFRICA GENERAL

SERVICES شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

الساركا عسارة بوبكر الطابق الثاني 

الشقة رقم 05 حكبب رقم )0 - 

73000 الداخلة املغرب.

رفع رأسسال الشركة
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رقم البقييد في السجل البجاري 

.9(83

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم   (0(0 غشت   07 في  املؤرخ 

بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

حن  أي  درهم»   800.000» قدره 

«500.000.) درهم» إلى «00.000).3 

تقديم حصص   : عن طريق  درهم» 

نقدية أو عينية.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم )61.

6(7I

NCG EXPERTISE

 A.E.H.KECH –MARA

ARTISANS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 A.E.H.KECH –MARA ARTISANS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حكبب 

بالطابق السفلي أحرشيش زنقة 

األكادحية تاحنارة 3 رقم 19 - 40000 

حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

105683

 (3 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو 

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

A.E.H.KECH –MARA ARTISANS

االسبي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

والبصدير (تاجر أو وسيط)

(تاجر  البجسيل  حسبمضرات   -  

املنبج) بالبفصيل.

(تاجر)  املشت2ك  حاروكيني2ي   -  

البيع بالبفصيل.

حكبب   : االجبساعي  املقر  عنوان 

زنقة  أحرشيش  السفلي  بالطابق 

األكادحية تاحنارة 3 رقم 19 - 40000 

حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : الحي2ش  علي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  الحي2ش  علي  السيد 

3 احرشيش  19 زنقة الكادحية املنارة 

حراكش 40000 حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  الحي2ش  علي  السيد 

3 احرشيش  19 زنقة الكادحية املنارة 

حراكش 40000 حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بباريخ  بسراكش  البجارية 

0)0) تمت رقم 114901.

6(8I

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة تافياللت حلحقة 

ورزازات

STE CLT POSITIF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثسار لجهة درعة 
تافياللت حلحقة ورزازات

شارع حوالي رشيد عسارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45000، 

ورزازات املغرب
STE CLT POSITIF SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 01 

عسارة 47/46 تجزئة املركز - 45000 
ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
10953

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. CLT POSITIF SARL
تاجر   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

عطور بالبقسيط
البجسيل  حنبجات  بيع   *

بالبقسيط
* تاجر حلحقات الهاتف الثابت أو 

املحسول
* تاجر الساعات بالبقسيط

العسليات  خدحات  إدارة   *
املنسوجات  تجارة  في  (الوسيط 

واملالبس والفراء).
 01 رقم   : عنوان املقر االجبساعي 
عسارة 46/47 تجزئة املركز - 45000 

ورزازات املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد احقران يميى : 650 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   350  : السيد اوبيا حمسد 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  يميى  احقران  السيد 
دوار تابونت ترحيكت 45000 ورزازات 

املغرب.
السيد اوبيا حمسد عنوانه(ا) رقم 
اكادير   80080 املحسدي  حي   15(3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  يميى  احقران  السيد 
دوار تابونت ترحيكت 45000 ورزازات 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بورزازات بباريخ 13 غشت 

0)0) تمت رقم -.
6(9I

ائبسانية فيداكا، شركة ذات املسؤولية املحدودة

 NORTH AFRICA GENERAL
SERVICES

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ائبسانية فيداكا، شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-01)77 
صندوق ال 2يد رقم 146، 73000، 

الداخلة املغرب
 NORTH AFRICA GENERAL
SERVICES شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجبساعي شارع 
الساركا عسارة بوبكر الطابق الثاني 
الشقة رقم 05 حكبب رقم )0 - 

73000 الداخلة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.9(83

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (0(0 غشت   07 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 
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بالجسلة،  السسك  وشراء  بيع 
ملعالجة  وحدة  وتسيي2  اسبغالل 

وتجسيد السسك.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 1( بباريخ  الدهب  بوادي  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم )61.
630I

DIGITAL PUBLIC SECTOR

 DIGITAL PUBLIC SECTOR
SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DIGITAL PUBLIC SECTOR
 boulevard Zerktouni 2ème،46
 étage Appt N°6 CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC
 DIGITAL PUBLIC SECTOR SARL
AU شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاني رقم 
6 الدار البيضاء - 0000) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

468871
في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   07
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 
 DIGITAL PUBLIC SECTOR SARL

.AU
غرض الشركة بإيجاز : االستشارة 

في حجال البواصل.
46 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 
الزرقطوني الطابق الثاني رقم 6 الدار 
البيضاء  الدار   (0000  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

 BARALLINI FREDERIC السيد 
حصة   LOUIS CHARLES : 1.000

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
 BARALLINI FREDERIC السيد 
عنوانه(ا)   LOUIS CHARLES
 chemin de la colle 83270  17(0
 Belgentier France 20000

TOULON فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
 BARALLINI FREDERIC السيد 
عنوانه(ا)   LOUIS CHARLES
 chemin de la colle 83270  17(0
 Belgentier France 20000

TOULON فرنسا
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم -.
631I

AMED -SARL/ AU

AMED
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

AMED -SARL/ AU
 RUE BRUXELLES IMM A 47

 MAG 9MERS SLTAN AL FIDA
 -CASABLANCA CASABLANCA،
1200، CASABLANCA MAROC

AMED شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

 47RUE وعنوان حقرها االجبساعي
 BRUXELLES IMM A MAG
 9MERS SLTAN AL FIDA

 -CASABLANCA CASABLANCA
.1200 CASABLANCA MAROC

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.98(79

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (018 نون 2   (8 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 
 MD DE PRODUITS

.COSMÉTIQUES
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 (6 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

ف 2اير 019) تمت رقم 694319.
63(I

Arithmetic Compta 

أفريك بويلدين أند سرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Arithmetic Compta
117 شارع حوالي عبد العزيز (اقاحة 

الريان) املكبب رقم 4، 14000، 
القنيطرة املغرب

أفريك بويلدين أند سرفيس شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي 57 شارع 
طارق ابن زياد وابن أبي زرع إقاحة 

رانية حكبب رقم )0 - 14000 
القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.44935
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تقرر   (0(0 يوليوز   (0 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
حبلغ  سرفيس  أند  بويلدين  أفريك 
وعنوان  درهم   50.000 رأسسالها 
حقرها اإلجبساعي 57 شارع طارق ابن 
زياد وابن أبي زرع إقاحة رانية حكبب 
القنيطرة املغرب   14000  -  0( رقم 

نتيجة ل : حل الشركة قبل األوان.
 57 ب  البصفية  حقر  وحدد 
زرع  أبي  وابن  زياد  ابن  شارع طارق 
 14000  -  0( إقاحة رانية حكبب رقم 

القنيطرة املغرب . 
و عين : 

بعيل  قروق  رشيد  السيد(ة) 
 17 شكيب ارسالن شقة  وعنوانه(ا) 
كسصفي  املغرب  القنيطرة   14000

(ة) للشركة.

السيد(ة) عادل حسيسر وعنوانه(ا) 
رقم 1076 تجزئة الياس درنا الشطر 
القنيطرة   14000 أحهدية  حرحلة   1

املغرب كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 06 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 64)78.
633I

AUTO PRODET SARL-AU

AUTO PRODET
إعالن حبعدد القرارات

AUTO PRODET SARL-AU
شارع أبي الحسن الشاذلي عسارة 
وردة رقم )، الطابق األر�سي، 

90000، طنجة املغرب
AUTO PRODET «شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجبساعي : شارع أبي 
الحسن الشاذلي عسارة وردة رقم ) - 

90000 طنجة املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.871(7

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
اتخاذ  تم   (0(0 حاي   18 في  املؤرخ 

القرارات البالية : 
على  ينص  الذي   :  1 رقم  قرار 
حايلي : قبول تفويت جسيع الحصص 
التي يسبلكها السيد يوسف بوزوبع، 
للبطاقة  الحاحل  الجنسية،  املغربي 
 ،C33(395 رقم  للبعريف  الوطنية 
الشقة  إقاحة بسسة   66 القاطن ب 
30000 فاس  3 ج   ( آيت سقاطو   5
حصة  ألف  وحجسوعها  -املغرب، 
بقيسة حائة درهم للحصة الواحدة، 
املغربي  للسيد يوسف علمي وزاني، 
الحاحل للبطاقة الوطنية  الجنسية، 
القاطن   ،C363634 رقم  للبعريف 
ببجزئة كاليفورنيا رقم 144، 90040 

طنجة -املغرب.
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على  ينص  الذي   :  ( رقم  قرار 
حايلي : قبول اسبقالة السيد يوسف 
بوزوبع حن حهاحه في التسيي2 وحنمه 
إبراء الذحة وفي املقابل تعيين السيد 
واملوقع  املسي2  وزاني،  علمي  يوسف 
غي2  ملدة  وذلك  للشركة  الوحيد 

حمدودة
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 
بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي 
رأسسال الشركة يساوي حائة ألف   :
إلى ألف حصة بقيسة  درهم حقسم 
حائة درهم للحصة الواحدة حمررة 
للسيد  وحسنوحة  وحكبتبة  كليا 

يوسف علمي وزاني
على  ينص  الذي   :  1( رقم  بند 
علمي  يوسف  السيد  عين   : حايلي 
وزاني املسي2 الوحيد للشركة ملدة غي2 

حمدودة
على  ينص  الذي   :  15 رقم  بند 
علمي  يوسف  السيد  يعب 2   : حايلي 
توقيع  عن  الوحيد  املسؤول  وزاني 
جسيع العقود والشيكات والعسليات 

البنكية
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   (5 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 31908).
634I

Idels

LYZYS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Idels
 Casablanca OULFA، 20000،

CASABLANCA maroc
LYZYS شركة ذات حسؤلية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
 KM 9 وعنوان حقرها اإلجبساعي

 ROUTE DE RABAT AIN SEBAA -
50)0) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

465(73

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   1(
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
شكل الشركة : شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

.LYZYS : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها
 Gestion  : غرض الشركة بإيجاز 

.d’exploitation agricole
 KM 9  : االجبساعي  املقر  عنوان 
 ROUTE DE RABAT AIN SEBAA -

50)0) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 RISTA INVEST : 1.000 الشركة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
الشركة RISTA INVEST عنوانه(ا) 
 KM 9 ROUTE DE RABAT AIN
SEBAA (0(50 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
العالوي  يوسف  حمسد  السيد 
عنوانه(ا) اقاحة ياسسين فيال 9 شارع 
عبد الهادي بوطالب انفا 0))0) الدار 

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 10 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 739134.
635I

UPSILON CONSULTING

OBAMOTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأسسال الشركة

UPSILON CONSULTING
 Angle avenue Omar El Khayam

 et boulevard Abderrahim
 Bouabid، étage 4، appt 20،

 quartier Beauséjour، 20250،
Casablanca MAROC

OBAMOTORS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

املسي2ة، زنقة 6 أكبوبر، رقم 6، 

الطابق الثالث، شقة 3 - 0660) 

الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.413797

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تم   (019 دجن 2   30 في  املؤرخ 

قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 

«1.440.000 درهم» أي حن «60.000 

درهم»   1.500.000» إلى  درهم» 
حقاصة حع ديون  إجراء   : عن طريق 

الشركة املحددة املقدار واملسبمقة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 76)743.

637I

Fidsun

OMNIYA BAWARDI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fidsun

 Rue Mahatma Gandi res el

qods، 90000، Tanger Maroc

OMNIYA BAWARDI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي طارق ابن 

زياد حي املنصور ابن ابي عاحر رقم 

95 الطابق3 - 90000 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

106979

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   04

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

. OMNIYA BAWARDI

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني  الصعيد  على  البضائع 

لحساب الغي2 .

عنوان املقر االجبساعي : طارق ابن 
زياد حي املنصور ابن ابي عاحر رقم 95 

الطابق3 - 90000 طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 510  : حجيدي  خديجة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة زهرة حرابط : 490 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

حجيدي  خديجة  السيدة 
حي سيدي احسد الضاوي  عنوانه(ا) 
الفقيه بن صالح   10 رقم   (4 الزنقة 

00)3) الفقيه بن صالح املغرب.

السيدة زهرة حرابط عنوانه(ا) حي 
سيدي احسد الضاوي الزنقة 4) رقم 

00)3) الفقيه  10 الفقيه بن صالح 

بن صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

حجيدي  خديجة  السيدة 
حي سيدي احسد الضاوي  عنوانه(ا) 
الفقيه بن صالح   10 رقم   (4 الزنقة 

00)3) الفقيه بن صالح املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 33066).

640I

E M COMPTA 

TRONS RED SAMBUY 
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسسال الشركة

E M COMPTA
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 387MOHAMED V ETG 4
 N12 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC
 TRONS RED SAMBUY شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 
البوسبان 3، دوار الغنادرة، عسارة 
10 الطابق 1 - 4000) الجديدة 

املغرب.
رفع رأسسال الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.5511

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم   (019 شتن 2   16 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   (.000.000»
«1.000.000 درهم» إلى «3.000.000 
درهم» عن طريق : إدحاج احبياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بباريخ  بالجديدة  االببدائية 

أكبوبر 019) تمت رقم 4347).
641I

حسباحنة شاحة

SOUKI SHOP
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حسباحنة شاحة
شارع املسي2ة رقم )14 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم )14 
الطابق االول الناظور، 000)6، 

الناظور املغرب
SOUKI SHOP شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

املسي2ة )14 الطبق االول الناظور - 
000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
(0367

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   11

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 SOUKI : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.SHOP

اسبي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع 

واالحذية  املالبس  اسبي2اد 

والقبعات.

شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 - الطبق االول الناظور   14( املسي2ة 

000)6 الناظور املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : سوكيلي  رشيد  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة . 

 100000  : السيد رشيد سوكيلي 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  سوكيلي  رشيد  السيد 

 0( السعادة  حي  الهناء  تجزئة 

الدريوش 054)6 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  سوكيلي  رشيد  السيد 

 0( السعادة  حي  الهناء  تجزئة 

الدريوش 054)6 الدريوش املغرب

السيد حمسد بوتكونبار عنوانه(ا) 

بوعرك   (3 بلوك  حسان  سكبور 

الناظور   6(000 الناظور  سلوان 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ )1 غشت 

0)0) تمت رقم )75).

64(I

sté ENNAKHILE CONSEIL SARL AU

STE TIOURIRINE VOYAGE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 sté ENNAKHILE CONSEIL SARL
AU

رقم 184 الحي الحسني ورزازات 
رقم 184 الحي الحسني ورزازات، 

45003، ورزازات املغرب
STE TIOURIRINE VOYAGE شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي تزرين - 

45000 زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

3(47
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 حارس   09
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TIOURIRINE VOYAGE
نفل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسافرين .
 - تزرين   : عنوان املقر االجبساعي 

45000 زاكورة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : رشبد  احداش  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 1000  : رشبد  احداش  السيد 

بقيسة 100 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  رشبد  احداش  السيد 

تزارين 45000 زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  رشبد  احداش  السيد 
تزارين 45000 زاكورة املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   1( االببدائية بزاكورة بباريخ 

0)0) تمت رقم 44).

643I

AMED -SARL/ AU

AMED
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

AMED -SARL/ AU

 RUE BRUXELLES IMM A 47

 MAG 9MERS SLTAN AL FIDA

 -CASABLANCA CASABLANCA،

1200، CASABLANCA MAROC

AMED شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

 47RUE وعنوان حقرها اإلجبساعي

 BRUXELLES IMM A MAG

 9MERS SLTAN AL FIDA

 -CASABLANCA CASABLANCA

.1200 CASABLANCA MAROC

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.98(79

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تم تمويل   (019 نون 2   (( املؤرخ في 

حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 

 47RUE BRUXELLES IMM A  »

 MAG 9MERS SLTAN AL FIDA

 -CASABLANCA CASABLANCA

 «1200 CASABLANCA MAROC

 AVENUE YACOUB EL» إلى 

 MANSOUR، RUE BATA N°

 3 GUELIZ-MARRAKECH.

.«MARRAKECH MAROC

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 16886.

644I
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MOUSSAOUI HAJJI

SOKRITAM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC

SOKRITAM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي قصر 

ارزيقات ع ص ز ارفود - 00))5 

ارفود املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.9(71

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على : 

كريمي  حسيد  (ة)  السيد  تفويت 

50) حصة اجبساعية حن أصل 340 

حصة لفائدة السيد (ة) خالد كريمي 

بباريخ 16 يونيو 0)0).

كريمي  حسيد  (ة)  السيد  تفويت 

 340 حصة اجبساعية حن أصل   90

حصة لفائدة السيد (ة) احسد كريمي 

بباريخ 16 يونيو 0)0).

الواحد  عبد  (ة)  السيد  تفويت 

كريمي 80 حصة اجبساعية حن أصل 

احسد  (ة)  330 حصة لفائدة السيد 

كريمي بباريخ 16 يونيو 0)0).

العالي  عبد  (ة)  السيد  تفويت 

كريمي 80 حصة اجبساعية حن أصل 

احسد  (ة)  330 حصة لفائدة السيد 

كريمي بباريخ 16 يونيو 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

 18 بباريخ  بالرشيدية  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 222/2020.

646I

حكبب حعيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

AVA AGRI

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حكبب حعيشة للحسابات 

واألستشارات الجبائية

حي السال3 بلوك E رقم )) -- سيدي 

سليسان، 00)14، سيدي سليسان 

املغرب

AVA AGRI شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي توطين : 

حكبب رقم 3 إقاحة الياسسين 5) 

بولفار يعقوب املنصور - 14000 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

55559

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 AVA  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AGRI

است2اد   -  : غرض الشركة بإيجاز 

وتصدير املحاصيل الفالحية.

: توطين   :  عنوان املقر االجبساعي 

 (5 الياسسين  إقاحة   3 رقم  حكبب 

 14000  - املنصور  يعقوب  بولفار 

القنيطرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

: سوادوكو  دراحان  عبدو   السيد 

درهم   100 بقيسة  حصة   1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

سوادوكو  دراحان  عبدو  السيد 

الزرهونية   1 رقم   8 زنقة  عنوانه(ا) 

50000 حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

سوادوكو  دراحان  عبدو  السيد 

الزرهونية   1 رقم   8 زنقة  عنوانه(ا) 

50000 حكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

تمت   - بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

رقم -.

648I

eurest compta sarl

 CONSOMMABLES،

 EQUIPEMENTS ET

« SERVICES AUTO « CESA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

eurest compta sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES، 30000،

FES MAROC

 CONSOMMABLES،

 EQUIPEMENTS ET SERVICES

AUTO « CESA » شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 5 إقاحة 

فضل هللا ) حي سيدي الهادي 

زواغة العليا فاس - 30030 فاس 

املغرب.

تفويت حصص

رقم البقييد في السجل البجاري 

.49337

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 يوليوز   0( في  املؤرخ 

املصادقة على : 

حمسد شسيل  (ة)  السيد  تفويت 

500 حصة اجبساعية حن أصل 500 

حصة لفائدة السيد (ة) نتيل شسيل 

بباريخ )0 يوليوز 0)0).

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   13 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1973.

649I

 MOGADOR حوكادور أسيست آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة )2) سرفيس كونصاي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي2 جديد للشركة

حوكادور أسيست آند سي2فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 

الصويرة املغرب

شركة )0) سرفيس كونصاي شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 

01 حركزسسيسو إقليم الصويرة - 

44000 الصويرة املغرب.

تعيين حسي2 جديد للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 

.5143

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

0)0) تم تعيين  4) يوليوز  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي2 

تبعا  وحيد  كسسي2  سعدية  بلسقد3 

لقبول اسبقالة املسي2.
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالصويرة بباريخ 13 غشت 

0)0) تمت رقم 171.

65(I

حسباحنة شاحة

EL AMEL FRERE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حسباحنة شاحة

شارع املسي2ة رقم )14 الطابق االول 

الناظور شارع املسي2ة رقم )14 

الطابق االول الناظور، 000)6، 

الناظور املغرب

EL AMEL FRERE TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي طريق 

ازغنغان حي جعدار الناظور - 

000)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(0377

بسقب�سى عقد عرفي حؤرخ في 3) 

يوليوز 0)0) تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 EL  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.AMEL FRERE TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  والدولي  الوطني  البضائع 

الغي2

اسبي2اد البضائع

بيع الوقود وحواد التشحيم.

طريق   : االجبساعي  املقر  عنوان 

ازغنغان حي جعدار الناظور - 000)6 

الناظور املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد حو�سى العاحل : 300 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

300 حصة  السيد خالد العاحل : 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد الياس العاحل : 130 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 140  : العاحل  حسين  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد حمسد العاحل : 130 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 30000  : العاحل  حو�سى  السيد 

بقيسة 100 درهم.

 30000  : العاحل  خالد  السيد 

بقيسة 100 درهم.

 14000  : العاحل  حسين  السيد 

بقيسة 100 درهم.

 13000  : العاحل  الياس  السيد 

بقيسة 100 درهم.

 13000  : العاحل  حمسد  السيد 

بقيسة 100 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  العاحل  حو�سى  السيد 

ازغنغان الناظور   81 حي جعدار رقم 

000)6 الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  العاحل  خالد  السيد 

 6(000 حي جعدار ازغنغان الناظور 

الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  العاحل  حسين  السيد 

 6(000 حي جعدار ازغنغان الناظور 

الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  العاحل  الياس  السيد 

 6(000 حي جعدار ازغنغان الناظور 

الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  العاحل  حمسد  السيد 

 6(000 حي جعدار ازغنغان الناظور 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  العاحل  حو�سى  السيد 
ازغنغان الناظور   81 حي جعدار رقم 

000)6 الناظور املغرب

عنوانه(ا)  العاحل  خالد  السيد 

 6(000 حي جعدار ازغنغان الناظور 

الناظور املغرب

عنوانه(ا)  العاحل  حسين  السيد 

 6(000 حي جعدار ازغنغان الناظور 

الناظور املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

االببدائية بالناضور بباريخ 13 غشت 

0)0) تمت رقم 760).

653I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

BUFFET ART EVENTS
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU

 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N

 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC

BUFFET ART EVENTS شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 5 

بلوك ج1 إيراك سيدي سعيد 5 - 

50000 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

50037

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   (4

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BUFFET ART EVENTS

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األحداث.

 5 رقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 -  5 إيراك سيدي سعيد  بلوك ج1 

50000 حكناس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : شيساء  النباه  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  شيساء  النباه  السيدة 

رقم 5 بلوك ج1 إيراك سيدي سعيد 

5 50000 حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  شيساء  النباه  السيدة 

رقم 5 بلوك ج1 إيراك سيدي سعيد 

5 50000 حكناس املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   06 البجارية بسكناس بباريخ 

0)0) تمت رقم 1860.

654I

COMPTE A JOUR

BOULATRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173 OLD MILMOUN

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

BOULATRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي اوالد 

بوطيب سكبور س 98) - 0)6
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(0189

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BOULATRAV

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

وبيع  للغي2  السلع  نقل   - العسوحية 

حواد البناء.

: حي اوالد  عنوان املقر االجبساعي 

 6(000  -  (98 س  سكبور  بوطيب 

الناظور املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

: الجديد  عبد  البوطيبي   السيد 

540 حصة بقيسة 100 درهم للحصة.

460 حصة   : السيدة لعزيبي وفاء 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

الجديد  عبد  البوطيبي  السيد 

 (03 عنوانه(ا) حي اوالد بوطيب رقم 

000)6 الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  وفاء  لعزيبي  السيدة 

 6(000 العروي   75 بولفار واد ورغة 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

الجديد  عبد  البوطيبي  السيد 
 (03 عنوانه(ا) حي اوالد بوطيب رقم 

000)6 الناطور املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالناضور بباريخ 14 يوليوز 

0)0) تمت رقم 971.
659I

STE FIDUCONFIANCE

RESEAU GRAIN
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116، Bureaux Nada، Appt
 9، Bd Med V، V.N، Fès، 30000،

FES MAROC
RESEAU GRAIN شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي الطابق 

االول زنقة ابن ياسين رقم 804 الحي 
الصناعي سيدي ابراهيم فاس - 

30000 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

63471
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   15
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.RESEAU GRAIN
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحبوب بالجسلة
االعالف  تغذية  في  وتاجر  صانع 
املركبة او غي2ها حن املنبجات االعالف 

الحيوانية.
الطابق   : االجبساعي  املقر  عنوان 
االول زنقة ابن ياسين رقم 804 الحي 

 - فاس  ابراهيم  سيدي  الصناعي 
30000 فاس املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

 1.000  : جبار  الحسن  السيد 
حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  جبار  الحسن  السيد 
فاس فيال 54 تجزئة رياض الياسسين 

عين الشقف 30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  جبار  الحسن  السيد 
فاس فيال 54 تجزئة رياض الياسسين 

عين الشقف 30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بباريخ  بفاس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1958/2020.

660I

JURISMAG SARL

 ADP II HOLDING 10
MOROCCO -SARL-AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسسال الشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades، Résidence

 Imrane،(En face école primaire
 Abdelmoumen)، Appt N°5

 Casablanca، Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 ADP II HOLDING 10
MOROCCO -SARL-AU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي 46، شارع 
الزرقطوني، الطابق )، الشقة رقم 
6 - 0000) الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسسال الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.411083

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم   (0(0 يوليوز   10 في  املؤرخ 
قدره  بسبلغ  الشركة  رأسسال  رفع 
حن  أي  درهم»   1.352.000،00»
إلى  درهم»   760.819.000،00»
عن  درهم»   762.171.000،00»
أو  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 

عينية.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 48)743.
663I

STE TADLA AFFAIRES SARLAU

 FARID RAHAL PIECES
AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE TADLA AFFAIRES SARLAU
شارع حمسد الخاحس رقم 14 

الطابق االول الشقة ) قصبة تادلة، 
3354)، قصبة تادلة املغرب

 FARID RAHAL PIECES AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 
 domicilier chez STE

 CONCORDANCE AFFAIRES
 RIAD SALAM BLOC 41 N°41 -

3350) بني حالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

10309
 13 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 أبريل 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 FARID : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

. RAHAL PIECES AUTO
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 MARCHAND D’ ACCESSOIRES
 ou PIECES DETACHEES POUR

.VOITURES
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: االجبساعي  املقر   عنوان 
 domicilier chez STE
 CONCORDANCE AFFAIRES
 RIAD SALAM BLOC 41 N°41 -

3350) بني حالل املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (00.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
1.000 حصة   : السيد بويه فريد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
 1.000  : رحال  اشبكي2  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
بني  عنوانه(ا)  فريد  بويه  السيد 

حالل 3350) بني حالل املغرب.
السيد اشبكي2 رحال عنوانه(ا) بني 

حالل 3350) بني حالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
بني  عنوانه(ا)  فريد  بويه  السيد 

حالل 3350) بني حالل املغرب.
السيد اشبكي2 رحال عنوانه(ا) بني 

حالل 3350) بني حالل املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببني حالل بباريخ 17 غشت 

0)0) تمت رقم -.

664I

fidact

STE DINDY EL JAMILI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidact
رقم )) بلوك E حي السال3، 00)14، 

سيدي سلسان املغرب
STE DINDY EL JAMILI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي املحل 
البجاري رقم 07 قيسارية املهدي 
زنقة 10رقم 46 - 16000 سيدي 

قاسم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

(8539

 15 في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 STE  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DINDY EL JAMILI

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللحو3 بالجسلة

- األشغال املخبلفة

- نجارة األليسنيو3.

املحل   : االجبساعي  املقر  عنوان 

املهدي  قيسارية   07 رقم  البجاري 
سيدي   16000  -  46 10رقم  زنقة 

قاسم املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

 500  : الجسيلي  ياسين  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

حصة   500  : السيد أيوب كاسم 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد ياسين الجسيلي عنوانه(ا) 

سيدي   14(00 حالك  أوالد  حي 

سليسان املغرب.

عنوانه(ا)  كاسم  أيوب  السيد 

سيدي   14(00 الواد  زيد  أوالد  حي 

سليسان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيد ياسين الجسيلي عنوانه(ا) 

سيدي   14(00 حالك  أوالد  حي 

سليسان املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 االببدائية بسيدي قاسم بباريخ 

غشت 0)0) تمت رقم 357/2020.

666I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

ISG PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MEKNES CONTROLE SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N
 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
ISG PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي زنقة وجدة 

إقاحة األدارسة شقة 18 3.ج - 
50000 حكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم البقييد في السجل البجاري 

.36845
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تست   (0(0 ف 2اير   17 في  املؤرخ 

املصادقة على : 
(ة) سلمى سرغيني  تفويت السيد 
حن  اجبساعية  حصة   50 اإلدري�سي 
(ة)  السيد  لفائدة  حصة   50 أصل 

سها3 الكانة بباريخ 17 ف 2اير 0)0).
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
يونيو   (3 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1675.

668I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

SUPER PLANCHER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي2 جديد للشركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N
 MEKNES، 50000، MEKNES

MAROC
SUPER PLANCHER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي آيت حرغاد 
آيت يعز3 - 50000 أكوراي املغرب.

تعيين حسي2 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.38187

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تم تعيين   (0(0 أبريل   08 املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  حسي2 

تبعا  وحيد  كسسي2  كريسة  الدرقاوي 

لقبول اسبقالة املسي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   19 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1637.

669I

FOUZMEDIA

GME TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

GME TRANS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي اإلنارة 

الرقم 33 - 14000 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

55585

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 GME  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.TRANS SARL

: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املسبخدحين.

عنوان املقر االجبساعي : حي اإلنارة 

الرقم 33 - 14000 القنيطرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 10.000  : الشركة  رأسسال  حبلغ 

درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
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عنوانه(ا)  حمسد  حبيوني  السيد 
حي الوحدة   4(1 الرقم   179 الزنقة 

14000 القنيطرة املغرب.
عنوانه(ا)  حمسد  غبلي  السيد 
حي الوحدة   480 الرقم   187 الزنقة 

14000 القنيطرة املغرب.
عنوانه(ا)  يونس  الحسس  السيد 
الزنقة 170 الرقم 3)38 حي الوحدة 

14000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  حمسد  حبيوني  السيد 
حي الوحدة   4(1 الرقم   179 الزنقة 

14000 القنيطرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم -.
670I

LA VIE FISCALE

 BONYANE
AMENAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE
N°05، 60000، OUJDA MAROC
 BONYANE AMENAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
ايريس زنقة سبو 1 رقم 9) - 60000 

oujda املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

35407
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   07
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.BONYANE AMENAGEMENT

حكبب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدراسات والهندسة.

تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
ايريس زنقة سبو 1 رقم 9) - 60000 

oujda املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 500  : القوي  عبد  السيد ضياء 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
حصة   500  : نوة  هشا3  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد ضياء عبد القوي عنوانه(ا) 
اسوان  زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 

رقم 7 60000 وجدة املغرب.
رقم  السيد هشا3 نوة عنوانه(ا) 
فاس   30030 بنسودة   8 زنقة   10

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد ضياء عبد القوي عنوانه(ا) 
اسوان  زنقة  املنصور  يعقوب  شارع 

رقم 7 60000 وجدة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   10 بباريخ  بوجدة  البجارية 

0)0) تمت رقم 1703.
673I

s2s consulting

OCEAN DRIVE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

s2s consulting
عسارة AFA رقم 147 الطابق الثاني 
الشقة )) شارع املقاوحة البيضاء، 

3300)، البيضاء املغرب
OCEAN DRIVE شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي 75 شارع 
11 يناير الطابق االول الشقة 169 
البيضاء 00)33 البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.440779

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

تقرر حل   (0(0 يونيو   17 املؤرخ في 

ذات  حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 

 OCEAN DRIVE الوحيد  الشريك 

درهم   100.000 رأسسالها  حبلغ 

شارع   75 اإلجبساعي  حقرها  وعنوان 

 169 الشقة  الطابق االول  يناير   11

املغرب  البيضاء   33(00 البيضاء 

نتيجة ل : عد3 وجود اي نشاط.

75 شارع  وحدد حقر البصفية ب 

 169 الشقة  الطابق االول  يناير   11

البيضاء 00)33 البيضاء املغرب. 

و عين : 
بنواناس  رشيد  السيد(ة) 

الطريق  حسر  و))   (0 وعنوانه(ا) 

البيضاء   ((300 الرحيطاج  االخضر 

املغرب كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 

حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

 11 شارع   75  : بالبصفية  املبعلقة 

يناير الطابق االول الشقة 169

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 13 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم )74305.

674I

COMPTAMAR EXPERTISE

HEALTH DIAGNOSTICS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 DRISSIA 2 AV C N51 APT3

 CASABLANCA، 20530،

CASABLANCA MAROC

HEALTH DIAGNOSTICS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي 6) ححج 

حرس السلطان، الطابق األول، 

الشقة 3، الدار البيضاء أنفا - 

0006) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
469415

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   04
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.HEALTH DIAGNOSTICS
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 
حعدات  واسبي2اد  وتسثيل  وبيع 
حخب 2ات البماليل الطبية والبيطرية 
وحعدات األشعة والكاشف الكيسيائي 

والطب البقني.
6) ححج   : عنوان املقر االجبساعي 
األول،  الطابق  السلطان،  حرس 
 - أنفا  البيضاء  الدار   ،3 الشقة 

0006) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 500  : حمساد  السباعي  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
السيدة زعيمي سسية : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد السباعي حمساد عنوانه(ا) 
 15 عسارة  الرشاد  تجزئة  لساسفة 
طابق ) شقة 6 0190) الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه(ا)  سسية  زعيمي  السيدة 
شقة   3 حكرر زنقة سقراط طابق   7
الدار البيضاء   (0330 املعاريف   14

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  سسية  زعيمي  السيدة 
شقة   3 حكرر زنقة سقراط طابق   7
الدار البيضاء   (0330 املعاريف   14

املغرب
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السيد السباعي حمساد عنوانه(ا) 
 15 عسارة  الرشاد  تجزئة  لساسفة 
طابق ) شقة 6 0190) الدار البيضاء 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 97)743.

675I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

PETROBIL CONSULTING
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI
 APPT N 1 AVENUE 1 RUE 56
 TOULAL MEKNES، 50000،

MEKNES MAROC
PETROBIL CONSULTING شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي 1) زنقة 
الناظور عسارة بناني رقم ) 1) زنقة 
الناظور عسارة بناني رقم ) 50000 

حكناس املغرب.
حل شركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.41987

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تقرر   (0(0 غشت   03 في  املؤرخ 
حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة  حل 
 PETROBIL الوحيد  الشريك  ذات 
رأسسالها  حبلغ   CONSULTING
حقرها  وعنوان  درهم   100.000
عسارة  الناظور  زنقة   (1 اإلجبساعي 
زنقة الناظور عسارة   (1  ( بناني رقم 
حكناس املغرب   50000  ( بناني رقم 

نتيجة ل : حل حسبق للشركة.
زنقة   (1 وحدد حقر البصفية ب 
الناظور عسارة بناني رقم ) - 50000 

حكناس املغرب. 
و عين : 

الجفري  حسن  السيد(ة) 
عدن اليسن   0000 عدن  وعنوانه(ا) 

كسصفي (ة) للشركة.

وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 510.
676I

azana drugstores sarl au

AZANA DRUGSTORES
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

azana drugstores sarl au
إقاحة ليكولين عسارة 1 طابق 4 شقة 
0) سيدي حعروف الدار البيضاء، 

0100)، الدار البيضاء املغرب
Azana drugstores شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 7)1 حي 
الورود الطابق السفلي- سيدي 

حعروف . - 0190) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
469077

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (9
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 Azana : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها

.drugstores
تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإسبي2اد والبيع بالجسلة والبقسيط 
للسواد البجسيلية والصيدلة املوازية..

 1(7  : االجبساعي  املقر  عنوان 
سيدي  السفلي-  الطابق  الورود  حي 
البيضاء  الدار   (0190  -  . حعروف 

املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  براك  وسيم  السيد 
أكزيينست2اس 9، 65933 فرانكفورت 

65933 فراكفورت أملانيا.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  براك  حروان  السيد 
إقاحة ليكولين عسارة 1 طابق 4 شقة 
الدار   (0100 حعروف  سيدي   (0

البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
البجارية بالدار البيضاء بباريخ - تمت 

رقم -.

677I

حسابات الشاوية

 DROGUERIE FLEXIBLE
AISSA

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حسابات الشاوية
37، الطابق الثاني زنقة الجزائر 
برشيد برشيد، 6100)، برشيد 

املغرب
 DROGUERIE FLEXIBLE AISSA
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي الرقم 346 
تجزئة حنازل الدروة ) الدروة برشيد 

برشيد 00)6) الدروة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

13809
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   14
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.DROGUERIE FLEXIBLE AISSA
غرض الشركة بإيجاز : بيع عقاقي2 

بالبقسيط.
الرقم   : االجبساعي  املقر  عنوان 
الدروة   ( تجزئة حنازل الدروة   346
برشيد برشيد 00)6) الدروة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
السيد االبيض بن عي�سى : 1.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عي�سى  بن  االبيض  السيد 
تجزئة حنازل الدروة   346 عنوانه(ا) 
الدروة   (6(00 برشيد  الدروة   (

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عي�سى  بن  االبيض  السيد 
عنوانه(ا) 346 تجزئة حنازل الدروة ) 
الدروة برشيد 00)6) الدروة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (3 االببدائية ب 2شيد بباريخ 

0)0) تمت رقم 768.
678I

حكبب األسباذة نورة األزرق

Société « DISTRIPHAK»SA
شركة املساهسة

تمويل املقر االجبساعي للشركة

حكبب األسباذة نورة األزرق
15، شارع حمسد الخاحس، إقاحة 

لطيفة، شقة رقم 8، الطالق الرابع، 
50000، حكناس املغرب

Société « DISTRIPHAK»SA شركة 
املساهسة

 Kénitra، وعنوان حقرها اإلجبساعي
 Boulevard Al Qadissya - 14050

.Kénitra Maroc
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تمويل املقر االجبساعي للشركة
 RC رقم البقييد في السجل البجاري

.N° 26199

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تم   (0(0 ف 2اير   06 في  املؤرخ 

الحالي  االجبساعي  املقر  تمويل 

 Kénitra، Boulevard» للشركة حن 

 Al Qadissya - 14050 Kénitra

 Kénitra، Lot 104» إلى   «Maroc

 Zone d’activité Saknia - 14050

.«Kénitra Maroc

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 06 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 1997.

679I

PRACOFOR SARL

IDIFIC MAROC ORIENTAL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

PRACOFOR SARL

31، شارع القدس، 60000، وجدة 

املغرب

 IDIFIC MAROC ORIENTAL

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي حي 

املحسدي تجزئة الوحدة زنقة خالد 

ابن الوليد رقم 75 - 60000 وجدة 

املسلكة املغربية.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(4(05

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

0)0) تقرر حل  05 غشت  املؤرخ في 

ذات  حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 

 IDIFIC MAROC الوحيد  الشريك 

ORIENTAL حبلغ رأسسالها 150.000 

اإلجبساعي حي  درهم وعنوان حقرها 

زنقة خالد  الوحدة  املحسدي تجزئة 

وجدة   60000  -  75 ابن الوليد رقم 

الحل   : ل  نتيجة  املغربية  املسلكة 

املقد3 للشركة .

حي  ب  البصفية  حقر  وحدد 
زنقة خالد  الوحدة  املحسدي تجزئة 
وجدة   60000  -  75 ابن الوليد رقم 

املسلكة املغربية. 
و عين : 

حهدي  بوشعيب  السيد(ة) 
تجزئة  املحسدي  حي  وعنوانه(ا) 
رقم  الوليد  ابن  خالد  زنقة  الوحدة 
املغربية  املسلكة  وجدة   60000  75

كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 
املحسدي  حي   : بالبصفية  املبعلقة 
تجزئة الوحدة زنقة خالد ابن الوليد 

رقم 75وجدة
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بباريخ  بوجدة  البجارية 

0)0) تمت رقم 1744.

680I

حسابات الشاوية

ASO TECHNOLOGIE ASOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حسابات الشاوية
37، الطابق الثاني زنقة الجزائر 
برشيد برشيد، 6100)، برشيد 

املغرب
 ASO TECHNOLOGIE ASOT
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

عالل الفا�سي حي الراحة الرقم 110 
الطابق 3 برشيد برشيد 6100) 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

13841
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 ASO  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TECHNOLOGIE ASOT
االسبي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

والبصدير.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 110 عالل الفا�سي حي الراحة الرقم 
 (6100 برشيد  برشيد   3 الطابق 

برشيد املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
90.000.000 درهم، حقسم كالبالي : 

حصة   450  : السيد النجار عسر 
بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد بي2وك سعيد : 450 حصة 
بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد النجار عسر عنوانه(ا) شارع 
الطابق3   110 الرقم  الفا�سي  عالل 
برشيد   (6100 برشيد  الراحة  حي 

املغرب.
عنوانه(ا)  سعيد  بي2وك  السيد 
 15 رقم   (8 زنقة  بوشنبوف  درب 
70)0) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد النجار عسر عنوانه(ا) شارع 
 3 الطابق   110 عالل الفا�سي الرقم 
برشيد   (6100 برشيد  الراحة  حي 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   04 بباريخ  ب 2شيد  االببدائية 

0)0) تمت رقم 1057.
681I

 MOGADOR حوكادور أسيست آند سي2فيس

ASSIST AND SERVICES SARL

دار ازيكي
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حوكادور أسيست آند سي2فيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 3 بالطابق 

الثاني الصويرة الصويرة، 44000، 

الصويرة املغرب

دار ازيكي شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

تغانسين سيدي كاوكي إقليم الصويرة 

- 44000 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

4871

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (019 يناير   (5

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

دار   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

ازيكي .

دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

تغانسين سيدي كاوكي إقليم الصويرة 

- 44000 الصويرة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  ازيكي  لحسن  السيد 

الصويرة   44000 حركز سيدي كاوكي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  ازيكي  لحسن  السيد 

الصويرة   44000 حركز سيدي كاوكي 

املغرب
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باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بالصويرة بباريخ 05 حارس 

019) تمت رقم 56.

68(I

HK CONSULTING

INSIDESIGN BY JABEL
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

HK CONSULTING
 RESIDENCE AL MOUAHIDDINE
 LOT HAMAM AL MOUAHIDIN

 BUREAU 13، 20570،
Casablanca MAROC

INSIDESIGN BY JABEL شركة 
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي )1 شارع 
علي عبد الرزاق الطابق الرابع - 

0100) الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجبساعي للشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.351877

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تم تمويل   (0(0 يناير   (7 املؤرخ في 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
شارع علي عبد الرزاق الطابق   1(»
البيضاء  الدار   (0100  - الرابع 
شارع عبد املوحن،   76» إلى  املغرب» 
 (004(  -  4 الطابق  الكبتية  إقاحة 

الدار البيضاء املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 16)743.

683I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

ADMIRAL PALACE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N

 MEKNES، 50000، MEKNES
MAROC

ADMIRAL PALACE شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجبساعي عسارة 

E(8 حمل 5 تجزئة رياض الزيبون - 
50000 حكناس املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
388(9

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تم حذف   (0(0 أبريل   30 املؤرخ في 
األنشطة البالية حن نشاط الشركة 

الحالي : 
حخ زة.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   19 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1636.
684I

حكبب الدراسات املحاسباتية والتسيي2

IKDMAN
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

حكبب الدراسات املحاسباتية 
والتسيي2

شارع حمسد الخاحس عسارة بنطالب 
الطابق الثاني املكبب رقم 6، 

35100، جرسيف املغرب
IKDMAN شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجبساعي دوار سسيو 
الفوقاني راس القصر - 35100 

جرسيف املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم البقييد في السجل البجاري 
.1591

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
تست   (0(0 غشت   11 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 
نقل البضائع لصالح الغي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   
 17 بباريخ  بجرسيف  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 846/2020.

690I

ARYAS CONSULTING

JANNAT RAS EL AIN
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجبساعي للشركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1، 1er étage،

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA،، 40000، Marrakech

Maroc
JANNAT RAS EL AIN شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي درب 
سيدي حسعود حدينة الكصبة 

رقم34 حراكش - 40000 حراكش 
املغرب.

تمويل املقر االجبساعي للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(6777
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 13 دجن 2 017) تم تمويل 
حن  للشركة  الحالي  االجبساعي  املقر 
«درب سيدي حسعود حدينة الكصبة 
حراكش   40000  - حراكش  رقم34 
أوالد غنا3 طلوح  «دوار  إلى  املغرب» 
راس العين سيدي بوعثسان بن جرير 

- 40000 بن جرير املغرب».
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
دجن 2   (1 بباريخ  بسراكش  البجارية 

017) تمت رقم 95))9.
69(I

ARYAS CONSULTING

JANNAT RAS EL AIN
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي2 جديد للشركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1، 1er étage،

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA،، 40000، Marrakech

Maroc
JANNAT RAS EL AIN

 شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار أوالد 
غنا3 طلوح راس العين سيدي 

بوعثسان بن جرير دوار أوالد غنا3 
طلوح راس العين سيدي بوعثسان 
بن جرير 40000 بن جرير املغرب.

تعيين حسي2 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.(6777
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
017) تم تعيين  13 دجن 2  املؤرخ في 
ايت  السيد(ة)  للشركة  حسي2 جديد 
تسكورت عائشة كسسي2 وحيد تبعا 

إلقالة حسي2.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
دجن 2   (1 بباريخ  بسراكش  البجارية 

017) تمت رقم 95))9.
693I

EXTRA COMPT

OTHMANE MEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXTRA COMPT
 SECTEUR A RUE 33 N° 6 EL

 BASSATINE، 50020، MEKNES
MAROC

OTHMANE MEK شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي حرآب 1، 
5)0)، التساتين 7، الحي العسكري، 

- 0)500 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

50413
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.OTHMANE MEK
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حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
األشغال العاحة أو البناء – نيكوص.

 ،1 : حرآب  عنوان املقر االجبساعي 
5)0)، التساتين 7، الحي العسكري، 

- 0)500 حكناس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 600  : العسري  عثسان  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
 400  : العسري  كسال  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد عثسان العسري عنوانه(ا) 
5)0)، التساتين 7، الحي العسكري، 

0)500 حكناس املغرب.
عنوانه(ا)  العسري  كسال  السيد 
 85000 دوار تعاونية فرج هللا بوحلو 

تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد عثسان العسري عنوانه(ا) 
5)0)، التساتين 7، الحي العسكري، 

0)500 حكناس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 406) .
694I

LA MAROCAINE C.J

BET BADR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

LA MAROCAINE C.J
شارع عبد الكريم الخطابي 118 

عسارة بوعشيق حكبب 1، 3000)، 
بني حالل املغرب

BET BADR شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي حفباح 
اقاحة دنيا )0 الرقم 04 - 3000) 

بني حالل املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.8465
الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 
املؤرخ في 08 يوليوز 0)0) تقرر حل 
ذات  حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
حبلغ   BET BADR الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
اقاحة  حفباح  حي  اإلجبساعي  حقرها 
بني   (3000  -  04 الرقم   0( دنيا 
حالل املغرب نتيجة ل : عد3 تمقيق 

الغرض البجاري .
وحدد حقر البصفية ب حي حفباح 
اقاحة دنيا )0 الرقم 04 - 3000) بني 

حالل املغرب. 
و عين : 

حطوطو  الدين  بدر  السيد(ة) 
 0( وعنوانه(ا) حي حفباح اقاحة دنيا 
املغرب  بني حالل   (3000  04 الرقم 

كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية ببني حالل بباريخ )1 غشت 

0)0) تمت رقم 468.
695I

BENIDER ZINEB CONSULTING

 CASAKOOL DISTRIBUTION
SARL AU

إعالن حبعدد القرارات

BENIDER ZINEB CONSULTING
 ANGLE RUE DE LA 1

 BEAUCE ET MOUSSA IBNOU
 NOUSSAIR GAUTHIER، 20000،

CASABLANCA MAROC
 CASAKOOL DISTRIBUTION
SARL AU «شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجبساعي : 65)، 

شارع الزرقطوني، الطابق 9 اقاحة 
شس�سي رقم )9 الدارالبیضاء - 
0000) الدارالبیضاء املغرب.

«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 

.435667

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 

املؤرخ في 30 يونيو 0)0)

تم اتخاذ القرارات البالية : 

قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي 

: تمرير الرأسسال املببقي والذي قدره 

75.000 درهم

قرار رقم ) : الذي ينص على حايلي 
 100.000 : رفع رأسسال الشركة حن 

أي  درهم،   5.000.000 إلى  درهم 
 4.900.000 زيادة رأس املال بسقدار 

 49.000 درهم حن خالل اسبمداث 

سهم جديد حكبتب، وسيبم تمريرها 

أي  االكبباب  عند   25٪ بنسبة 

5.000)).1 درهم

وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 

على  ينص  الذي   :  6-7 رقم  بند 

لفائدة  حصة   50.000  : حايلي 

 LA SOCIÉTÉ MAGHREBINE

 DE DISTRIBUTION

AGROALIMENTAIRE

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

غشت 0)0) تمت رقم 743443.

696I

FOUZMEDIA

STE PROXIM-SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

STE PROXIM-SHOP شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

البصفية)

وعنوان حقرها اإلجبساعي الرقم 35 

تجزئة شاطئ سيدي العابد - 000)1 

تسارة املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.718(9

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
تقرر حل   (0(0 يونيو   (1 املؤرخ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأسسالها  حبلغ   PROXIM-SHOP
حقرها  وعنوان  درهم   10.000
شاطئ  تجزئة   35 الرقم  اإلجبساعي 
سيدي العابد - 000)1 تسارة املغرب 

نتيجة ل : حل الشركة.
 35 وحدد حقر البصفية ب الرقم 
تجزئة شاطئ سيدي العابد - 000)1 

تسارة املغرب. 
و عين : 

السيد(ة) خالد الحاجي وعنوانه(ا) 
كندا  كيتيك   --  1(8 ج1ٌر  كيتيك 

كسصفي (ة) للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم 106106.
697I

FOUZMEDIA

ALIANIA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
ALIANIA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجبساعي حجسوعة 
أنوار الساكنية الرقم 3 - 14000 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

55591
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.ALIANIA TRANS
: حقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املسبخدحين.
عنوان املقر االجبساعي : حجسوعة 
 14000  -  3 الرقم  الساكنية  أنوار 

القنيطرة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد عباز عبداملنعم عنوانه(ا) 
 3 الرقم  الساكنية  أنوار  حجسوعة 

14000 القنيطرة املغرب.
بوسلها3  كعبوش  السيد 
املناصرة  القاللشة  دوار  عنوانه(ا) 

14000 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد عباز عبداملنعم عنوانه(ا) 
 3 الرقم  الساكنية  أنوار  حجسوعة 

14000 القنيطرة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بباريخ  بالقنيطرة  االببدائية 

غشت 0)0) تمت رقم -.

698I

ايت علي

AIT ALI أيت علي
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ايت علي
دوار غليل، تغزوت، تنغي2، )4565، 

تنغي2 املغرب
AIT ALI أيت علي شركة ذات 

حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار غليل، 
تغزوت، تنغي2 - )4565 تنغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 
7(9

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   (4
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 AIT  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

ALI أيت علي.
حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املخبلفة،  واألشغال  البناء  إلعسال 

تأجي2 املعدات، تجارة.
دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 
غليل، تغزوت، تنغي2 - )4565 تنغي2 

املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

1.000.000 درهم، حقسم كالبالي : 
السيد احبارك ايت علي : 10.000 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
السيد احبارك ايت علي عنوانه(ا) 
تنغي2   4565( تنغي2  غليل،  دوار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد احبارك ايت علي عنوانه(ا) 
تنغي2   4565( تنغي2  غليل،  دوار 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بباريخ  بتنغي2  االببدائية 

0)0) تمت رقم 506.
699I

COMPTABILITE FISCALITE & CONSEIL

BEY MEUBLE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTABILITE FISCALITE &

CONSEIL
 RUE TARIK RES MARIE

 THERESE MAG N°26 TANGER،
90000، TANGER MAROC

BEY MEUBLE شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي تجزئة 
عواطف قطعة رقم 19 طنجة - 

90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

106101
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يناير   07
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 BEY  : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.MEUBLE
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الداخلية  املفروشات  وتسويق  وبيع 
واألثاث املكببي واألثاث املنزلي وجسيع 

العناصر الزخرفية ذات الصلة.
املنزلية  األجهزة  تجارة   -
وتركيب  ترتيب  في  واالستشارات 

املكاتب والشقق.
باألثاث  يبعلق  �سيء  أي  تداول   -

والديكور الداخلي.
تبعلق  حادة  وأي  األثاث  اسبي2اد 

بالنشاط البجاري للشركة.
املالية  العسليات  جسيع  وعسوًحا، 
العقارية،  أو  املنقولة  أو  البجارية  أو 
والتي يسكن ربطها بشكل حباشر أو غي2 
حباشر بهدف الشركة أو التي يسكن أن 

تعزز تطوير الشركة.
تجزئة   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - طنجة   19 رقم  قطعة  عواطف 

90000 طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 
درهم، حقسم كالبالي : 

: البسسساني حسزة  الباي   السيد 
درهم   1.000 بقيسة  حصة   100

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
حسزة  البسسساني  الباي  السيد 
إقاحة  شارع حوالي رشيد  عنوانه(ا) 
طنجة   90000 الذهبي  الشاطئ 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
حسزة  البسسساني  الباي  السيد 
إقاحة  شارع حوالي رشيد  عنوانه(ا) 
طنجة   90000 الذهبي  الشاطئ 

املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 3177.
700I

FOUZMEDIA

AMFA FOOD SERVICE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل البصفية

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
AMFA FOOD SERVICE شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي : حي 
الوحدة ) بلوك C املجسوعة 30 
الرقم 4 - 00)14 سيدي يميى 

الغرب املغرب.
قفل البصفية

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.(073

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
0)0) تقرر حل  06 غشت  املؤرخ في 
شركة   AMFA FOOD SERVICE
ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد حبلغ رأسسالها 10.000 درهم 
وعنوان حقرها اإلجبساعي حي الوحدة 
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 -  4 الرقم   30 املجسوعة   C بلوك   (
سيدي يميى الغرب املغرب   14(00

نتيجة لقفل البصفية.
و عين : 

السيد(ة) علي الصغي2 وعنوانه(ا) 
سيدي   14(00 سيدي يميى الغرب 
(ة)  كسصفي  املغرب  الغرب  يميى 

للشركة.
و قد تم انعقاد الجسعية الخباحية 
حي  وفي   (0(0 غشت   06 بباريخ 
 30 املجسوعة   C بلوك   ( الوحدة 
الرقم 4 - 00)14 سيدي يميى الغرب 

املغرب.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
االببدائية بسيدي سليسان بباريخ 07 

غشت 0)0) تمت رقم 125/2020.

701I

STE FICOPRO

BOUDROUZ
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL BOUSTANE E44
 RIAD ZITOUNE، 0، MEKNES

MAROC
BOUDROUZ شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور البصفية)
وعنوان حقرها اإلجبساعي رقم 

491 تجزئة رياض الزيبون شطر ا - 
50000 حكناس املغرب.

حل شركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.45899
بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 
املؤرخ في 0) يوليوز 0)0) تقرر حل 
ذات  حمدودة  حسؤلية  ذات  شركة 
الشريك الوحيد BOUDROUZ حبلغ 
وعنوان  درهم   100.000 رأسسالها 
تجزئة   491 رقم  اإلجبساعي  حقرها 
 50000  - ا  شطر  الزيبون  رياض 
حكناس املغرب نتيجة ل : قلة املوارد 

الضرورية .

 491 وحدد حقر البصفية ب رقم 
تجزئة رياض الزيبون شطر ا - 50000 

حكناس املغرب. 
و عين : 

الحق  عبد  بودروز  السيد(ة) 
ب.3.ع   9 حجسوعة   (01 وعنوانه(ا) 
(ة)  50000 حكناس املغرب كسصفي 

للشركة.
وعند اإلقبضاء الحدود املفروضة 
حمل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق 

املبعلقة بالبصفية : -
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 511.

703I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

 ELECTROMECANIQUE
 AUTOMATISME EMAI

SARL
إعالن حبعدد القرارات

 ELECTROMECANIQUE
”AUTOMATISME “EMAI

شركة حمدودة املسؤولية رأسسالها 
1.500.000،00 درهم قابلة 

للبمويل 
في طور رفعه إلى 10.000.000،00 

درهم قابلة للبمويل
حقرها االجبساعي : إيلو 4) ب، 
القطعة 4) أ1- املنطقة الحرة 

بطنجة
السجل البجاري رقم 18789 - 

طنجة.
بسقب�سى حمضر الجسع العا3   (1
يوليوز   13 االسبثنائي املنعقد بباريخ 

0)0)، تقرر حا يلي : 
حن  الشركة  رأسسال  رفع   •
حن  املنقولة  األرباح  دحج  خالل 
حن  لينبقل  الفارطة  السنوات 
1.500.000،00 درهم قابلة للبمويل 
قابلة  درهم   10.000.000،00 إلى 

للبمويل؛
األسا�سي  القانون  تميين   •

للشركة.

بكبابة  القانوني  اإليداع  تم   ((
بطنجة،  البجارية  املحكسة  ضبط 
تمت عدد   (0(0 غشت   18 بباريخ 

 . (33134
حن أجل النشر البيان 

704I

HORICOM

OPTIKNAN
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OPTIKNAN شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي حمل 
تجزئة 18 تجزئة طها جساعة العيون 

- 50000 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

49947
 0( في  حؤرخ  حر  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (019 دجن 2 
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد
الشركة  تسسية   OPTIKNAN  
بسخبصر  اإلقبضاء  عند  حببوعة 

تسسيتها : 
غرض الشركة بإيجاز : نظاراتي

حمل   : االجبساعي  املقر  عنوان 
تجزئة 18 تجزئة طها جساعة العيون 

- 50000 حكناس املغرب
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء 
عنوانه(ا)  ندى  ناصري  السيدة 
رقم 717 رياض اإلسساعيلية الشطر 

1 50000 حكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  حهدي  زحاري  السيد 

 50000 تجزئة الزهور 3 ج   (4 رقم 

حكناس املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   (6 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 1746.

705I

CCJEF BUSINESS

CCJEF BUSINESS

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CCJEF BUSINESS

10 زنقة زيد ابن الرفاعي الطابق 3 

املعاريف الدار البيضاء، 0170)، 

الدار البيضاء املغرب

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

القانون  إعداد  01/07/2020،تم 

حسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

تمسل  وحيد  لشريك  حمدودة 

الخصائص البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  *شكل 

حسؤولية حمدودة لشريك وحيد.

 CCJEF BUSINESS  : *التسسية 

S.A.R.L.A.U

هندسة   : الشركة  *غرض 

 - املحاسبة   - البكوين   - األعسال 

خدحات تمصيل الديون. - املساعدة 

القانونية والدعم.

زيد  زنقة   10  : االجبساعي  *املقر 

ابن الرفاعي الطابق 3 املعاريف الدار 

البيضاء

*املدة : حدة الشركة 99 سنة.

 000.00  : *حبلغ رأسسال الشركة 

حصة   550 إلى  حقسم  درهم   55

درهم حقسم   100 اجبساعية قيستها 

كالبالي : 
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 550  : -السيد بن يوسف يوسف 

حصة.

بن  السيد   -  : الوحيد  *الشريك 

ايت  بقصر  القاطن  يوسف  يوسف 

بن سعيد النيف تنغي2

زهور  شبوي  السيدة   : *التسيي2 

كسسي2ة وحيدة للشركة.

بالسجل  الشركة  تقييد  *تم 

بالدار  البجارية  باملحكسة  البجاري 

بباريخ   4681(7 تمت رقم  البيضاء 

.05/08/2020

706I

malartci

 STE MOUSSE IMAGE SARL

AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي2 جديد للشركة

malartci

 bd abdelkrim al khattabi imm

 assalam 2eme etage BENI

 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC

 STE MOUSSE IMAGE SARL AU

شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

شوقي 1 حي جبلية رقم 16 بيس 

الطابق االول - 3000) بني حالل 

املسلكة املغربية.

تعيين حسي2 جديد للشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.6587

الوحيد  الشريك  قرار  بسقب�سى 

019) تم تعيين  17 دجن 2  املؤرخ في 

حسي2 جديد للشركة السيد(ة) بهادي 

إلقالة  تبعا  وحيد  كسسي2  سعيدة 

حسي2.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

07 يناير  االببدائية ببني حالل بباريخ 

0)0) تمت رقم 16.

707I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

CAROVANA TRANS
إعالن حبعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9، 50000، MEKNES

MAROC
CAROVANA TRANS «شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجبساعي : عسارة س 
5 شقة 10 اقاحة بدر وجه عروس - 

50000 حكناس املغرب.
«إعالن حبعدد القرارات»

رقم البقييد في السجل البجاري : 
.44497

بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي 
املؤرخ في 14 يناير 0)0)

تم اتخاذ القرارات البالية : 
 قرار رقم 1 : الذي ينص على حايلي  :
: حن السيد حوالي  تفويت الحصص 
عبد  السيد  الى  االسساعيلي  أحسد 
بقيسة   (500) بمصة  راحو  السال3 

100 درهم للحصة
 قرار رقم ) : الذي ينص على حايلي :
تغيي2 شكل الشركة حن شركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
املسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة
على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار 
: اضافة نشاط جديد « النقل  حايلي 

املدر�سي»
على  ينص  الذي   :  4 رقم  قرار 
حايلي : تعيين حسي2 جديد السيد عبد 
السال3 راحو الحاحل للبطاقة الوطنية 

 D367804رقم
 قرار رقم 5 : الذي ينص على حايلي :

تميين النظا3 االسا�سي
وتبعا لذلك تم تعديل حقبضيات 

النظا3 األسا�سي البالية : 
 بند رقم 6 : الذي ينص على حايلي :
أحسد  حوالي  السيد   : الحصص 
والسيد  درهم   50000 االسساعيلي 

عبد السال3 راحو 50000 درهم.

بند رقم 7 : الذي ينص على حايلي : 
رأسسال الشركة : السيد حوالي أحسد 
السيد  و  حصة   (500) االسساعيلي 

عبد السال3 راحو (500) حصة 
على  ينص  الذي   :  14 رقم  بند 
السيد عبد السال3   : التسيي2   : حايلي 

راحو وحوالي أحسد االسساعيلي
على  ينص  الذي   :  16 رقم  بند 
حايلي : البوقيع : توقيع احد املسي2ين 
 بند رقم 1 : الذي ينص على حايلي :
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة
بند رقم 3 : الذي ينص على حايلي : 
نشاط الشركة : النقل املدر�سي ونقل 

االشخاص لصالح الغي2 
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
ف 2اير   (4 بباريخ  بسكناس  البجارية 

0)0) تمت رقم 887.
708I

LAHLOU MOHAMMED

TANGER ABDO CAR
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED
) شارع املسي2ة الخضراء الطابق 

االول رقم املكبب 5، 0)900، طنجة 
املغرب

TANGER ABDO CAR شركة ذات 
حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي شارع 

 A حوالي عبد العزيز إقاحة العسران
 ENTRE SOL 110 - 5 حكبب رقم
الواقعة ب A51 طنجة 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105997
في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 أبريل   1(
حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.TANGER ABDO CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 A حوالي عبد العزيز إقاحة العسران 
 ENTRE SOL 110  -  5 رقم  حكبب 
 90000 طنجة   A51 ب  الواقعة 

طنجة املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 : الشركة  رأسسال  حبلغ 
100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

 100  : حربوح  عبداالاله  السيد 
حصة بقيسة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 
وصفات وحواطن الشركاء : 

السيد عبداالاله حربوح عنوانه(ا) 
حي بن كي2ان زنقة 68 رقم 55 90000 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
السيد عبداالاله حربوح عنوانه(ا) 
حي بن كي2ان زنقة 68 رقم 55 90000 

طنجة املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   09 بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم 78))3).

709I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

ASM TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 10
 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
ASM TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

والد عزوز 8 طريق جديدة - - الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

465985

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
القانون  إعداد  تم   (0(0 يونيو   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 ASM  : بسخبصر تسسيتها  اإلقبضاء 

.TRADING

اسبي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير حنبجات الغزل والنسيج.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الدار   -  - 8 طريق جديدة  والد عزوز 

البيضاء املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

السيد عبد العظيم حكزاري : 300 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد حمسد النورحكزاري : 00) 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 100  : بنزكري  سوحية  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 100  : حكزاري  اسساء  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

السيدة سارة حكزاري : 100 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .

 100  : حكزاري  سكينة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

 100  : حكزاري  حليكة  السيدة 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
حكزاري  العظيم  عبد  السيد 

 57 تجزئة كاليفورنيا رقم  عنوانه(ا) 

كاليفورنيا - الدار البيضاء املغرب.

النورحكزاري  حمسد  السيد 
 57 تجزئة كاليفورنيا رقم  عنوانه(ا) 

كاليفورنيا - الدار البيضاء املغرب.
السيدة سوحية بنزكري عنوانه(ا) 
57 كاليفورنيا  تجزئة كاليفورنيا رقم 

- الدار البيضاء املغرب.
السيدة اسساء حكزاري عنوانه(ا) 
57 كاليفورنيا  تجزئة كاليفورنيا رقم 

- الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  حكزاري  سارة  السيدة 
57 كاليفورنيا  تجزئة كاليفورنيا رقم 

- الدار البيضاء املغرب.
السيدة سكينة حكزاري عنوانه(ا) 
57 كاليفورنيا  تجزئة كاليفورنيا رقم 

- الدار البيضاء املغرب.
السيدة حليكة حكزاري عنوانه(ا) 
57 كاليفورنيا  تجزئة كاليفورنيا رقم 

- الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
النورحكزاري  حمسد  السيد 
 57 تجزئة كاليفورنيا رقم  عنوانه(ا) 

كاليفورنيا - الدار البيضاء املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 16 بباريخ  البيضاء  بالدار  البجارية 

يوليوز 0)0) تمت رقم 739811.

710I

LAHLOU MOHAMMED

KARA AYA ARCHITECTURE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED
) شارع املسي2ة الخضراء الطابق 

االول رقم املكبب 5، 0)900، طنجة 
املغرب

 KARA AYA ARCHITECTURE
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجبساعي 35 شارع 
حو�سي بن نصي2 رقم 1 - 90000 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

106489

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   01

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 KARA  : اإلقبضاء بسخبصر تسسيتها 

.AYA ARCHITECTURE

الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املعسارية.

35 شارع  عنوان املقر االجبساعي : 

 90000  -  1 رقم  نصي2  بن  حو�سي 

طنجة املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 : الشركة  رأسسال  حبلغ 

100.000،00 درهم، حقسم كالبالي : 

100 حصة   : السيدة أي الصوفي 

بقيسة 1.000 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

السيدة أي الصوفي عنوانه(ا) 54 

شارع باسبور رقم 11 90000 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

السيدة أي الصوفي عنوانه(ا) 54 

شارع باسبور رقم 11 90000 طنجة 

املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (( بباريخ  بطنجة  البجارية 

0)0) تمت رقم )67)3).

711I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

RIAD EL KHEIR LITASNIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V، 26000، SETTAT MAROC

RIAD EL KHEIR LITASNIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي الطابق 

االر�سي املكبب الرقم 1 اقاحة االحل 

) شارع حسن ) - 6000) سطات 

املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.5795

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 حارس   04 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 
حنعش عقاري 

بيع العقارات 

حسي2 البناء 

حجزئ .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

1) يوليوز  االببدائية بسطات بباريخ 

0)0) تمت رقم 250/2020.

71(I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

LAIN BLALIA LITASNIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V، 26000، SETTAT MAROC

LAIN BLALIA LITASNIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي الطابق 

االر�سي املكبب الرقم 1 اقاحة االحل 

) شارع حسن ) الطابق االر�سي 

املكبب الرقم 1 اقاحة االحل ) شارع 

حسن ) 6000) سطات املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
رقم البقييد في السجل البجاري 

.5793

بسقب�سى الجسع العا3 اإلسبثنائي 

تست   (0(0 حارس   1( في  املؤرخ 

نشاط  إلى  البالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي : 

حنعش عقاري.

بيع العقارات.

حسي2 البناء.

حجزئ .

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم   

1) يوليوز  االببدائية بسطات بباريخ 

0)0) تمت رقم 251/2020.

713I

TRUST FOR LEGAL CONSULTATION SARL

GHITAMIDO SARL AU
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 TRUST FOR LEGAL

CONSULTATION SARL

 RCE MAKKA MOKARAMA N°7

 RUE SIOUL HAY OUAFAE 2

ROUTE SEFROU، 30000، فاس 

املغرب

GHITAMIDO SARL AU شركة 

ذات حسؤلية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي درب 4 رقم 

10 حي األحل باب السيفر - 30000 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

60785

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى 

تم إعداد القانون   (019 أكبوبر   (5

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.
عند  حببوعة  الشركة  تسسية 
 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

.GHITAMIDO SARL AU
تننظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 - والبصدير  االسبي2اد   - الحفالت 

البجارة.
درب   : االجبساعي  املقر  عنوان 
 - حي األحل باب السيفر   10 رقم   4

30000 فاس املغرب.
أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 
 1.000  : بكري  ابراهيم  السيد 

حصة بقيسة 100 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 
عنوانه(ا)  بكري  ابراهيم  السيد 
زنقة ) رقم 13 حي األحل باب السيفر 

30000 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 
عنوانه(ا)  بكري  ابراهيم  السيد 
زنقة ) رقم 13 حي األحل باب السيفر 

30000 فاس املغرب
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
أكبوبر   (1 بباريخ  بفاس  البجارية 

019) تمت رقم 3373.

714I

AGIL CONSEIL

هاند وود
شركة ذات حسؤلية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197،CM،UNITE II،1ER

ETAGE،APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

هاند وود شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجبساعي إقاحة 

تجزئة الوداية رقم 84 املسي2ة 1 

حراكش - 40000 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤلية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم البقييد في السجل البجاري : 

105131

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   08

حسؤلية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  حمدودة 

باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

هاند   : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

وود.

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

تصديروإسبي2اد الخشب.

إقاحة   : االجبساعي  املقر  عنوان 

 1 املسي2ة   84 رقم  الوداية  تجزئة 

حراكش - 40000 حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

حصة   1.000  : ياسر  بي  السيد 

بقيسة 100 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

حي  عنوانه(ا)  ياسر  بي  السيد 

 40000 حراكش   84 رقم  الوداية 

حراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

حي  عنوانه(ا)  ياسر  بي  السيد 

 40000 حراكش   84 رقم  الوداية 

حراكش املغرب

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (( البجارية بسراكش بباريخ 

0)0) تمت رقم 114395.

715I

AGIL CONSEIL

كليمافي2ا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL

 N°197،CM،UNITE II،1ER

ETAGE،APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

كليسافي2ا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجبساعي دوار 

الجوابر جساعة تسازوزت سيدي عبد 

هللا غيات حراكش حراكش 40000 

حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم البقييد في السجل البجاري : 

1053(5

في  حؤرخ  عرفي  عقد  بسقب�سى 
تم إعداد القانون   (0(0 يوليوز   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملسيزات البالية : 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  حببوعة  الشركة  تسسية 

 : تسسيتها  بسخبصر  اإلقبضاء 

كليسافي2ا.
حقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتركيب  والبدفئة  السباكة  أعسال 

املكيف الهوائي.

دوار   : االجبساعي  املقر  عنوان 

الجوابر جساعة تسازوزت سيدي عبد 

 40000 حراكش  حراكش  غيات  هللا 

حراكش املغرب.

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبالي : 

500 حصة   : السيد كسال طالبي 

بقيسة 100 درهم للحصة .

السيد أيوب ضريف : 500 حصة 

بقيسة 100 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء : 

عنوانه(ا)  طالبي  كسال  السيد 

عبد  سيدي  تسازوزت  الجوابر  دوار 

هللا غيات ايت اورير حراكش 40000 

حراكش املغرب.

عنوانه(ا)  ضريف  أيوب  السيد 

عبد  سيدي  تسازوزت  إغودار  دوار 

حراكش   40000 حراكش  غيات  هللا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة : 

عنوانه(ا)  طالبي  كسال  السيد 

عبد  سيدي  تسازوزت  الجوابر  دوار 

هللا غيات ايت اورير حراكش 40000 

حراكش املغرب.

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (8 البجارية بسراكش بباريخ 

0)0) تمت رقم 114547.

716I

parapharmacie mega dor

 PARAPHARMACIE MEGA

DOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 PARAPHARMACIE MEGA DOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجبساعي )16 

تجزئة أسساء طريق عين شقف 

فاس

 تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم البقييد في السجل البجاري : 

63339بسقب�سى عقد حوثق حؤرخ 

في 03 غشت 0)0) تم إعداد 

القانون األسا�سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة باملسيزات البالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

غرض إنجاز الشركة 

برا فرح�سي - 

حنبوج تجسيلي -

جسيع  عا3،  -وبشكل  العطور 

والبجارية  املالية  املعاحالت 

والعقارية  واملنقولة  والصناعية 

التي قد تبعلق بشكل حباشر أو غي2 

أو  املذكورة أعاله  باألشياء  حباشر   -

بأشياء حساثلة أو ذات صلة يسكن أن 

تعزز تطور الشركة، بأوسع طريقة

 16(  : االجبساعي  املقر  عنوان 

تجزئة أسساء طريق عين شقف فاس 

أجلها  حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 100.000  : حبلغ رأسسال الشركة 

درهم، حقسم كالبال.

السيد جالل شرود 1.000 حصة 

بقيسة 100.000 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وصفات وحواطن الشركاء 

: رقم  السيد جالل شرود عنوانه 

)) أبي رقرق الدكرات فاس 

والعائلية  الشخصية  األسساء 

وحواطن حسي2ي الشركة

: رقم  السيد جالل شرود عنوانه 

)) أبي رقرق الدكرات فاس

باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بباريخ  بفاس  البجارية 

سجل  رقم  تمت   (0(0 يوليوز 

البجاري63339 

717I

اسبدراك خطإ وقع بالجريدة 

 الرسسية عدد ))56

 بباريخ 8 ذي الحجة 1414

)9) يوليو 0)0)) واملبعلق باإلعالن 

الذي يمسل رقم 681I الصفمة 8643

 GIARDINI DEL

 MONFERRATO MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأسسالها : 100.000 درهم

عنوان حقرها االجبساعي: إقاحة 

بالص 8 زنقة الفرابي، الطابق الثاني 

رقم 10 - 9000 طنجة املغرب

رقم البقييد في السجل البجاري: 

90447 باملحكسة البجارية بطنجة

إعالن حبعدد القرارات

 بسقب�سى الجسع العا3 االسبثنائي
تم اتخاذ   (0(0 يناير   (9 املؤرخ في 

القرارات البالية :
حلكية  تمويل   :  1 رقم  قرار   -

األسهم كالبالي :
 Manuel CASSULO السيد  حن 

.Alessandro ROSSA إلى السيد
درهم   100 بقيسة  حصة   50
للحصة الواحد حن أصل 950 حصة 

حن حجسوع أسهم الشركة.
 Manuel CASSULO السيد  حن 

.Maria Luisa SECCO إلى السيدة
درهم   100 بقيسة  حصة   50
 950 أصل  حن  الواحدة  للحصة 

حصة حن حجسوع أسهم الشركة.
- قرار رقم ) : الزيادة حن رأسسال 
إلى  درهم   100.000 حن  الشركة 
إضافة  طريق  عن  درهم   150.000
500 حصة بقيسة 100 درهم للحصة 
بقيسة  إصدار  عالوة  حع  الواحدة، 
جديدة،  كل حصة  عن  درهم   700
قدرها  إجسالية  إسسية  بقيسة 
إصدار  عالوة  حع  درهسا   50.000

قدرها 350.000 درهسا.
حسي2ين  إضافة   :  3 رقم  قرار   -

آخرين في شخص : 
 ،Manuel CASSULO السيد 
 ،Alessandro ROSA والسيد 

.Maria Luisa SECCO والسيدة
األسا�سي  النظا3  تعديل  تم 

للشركة لهذا الغرض.
باملحكسة  القانوني  اإليداع  تم 
 البجارية بطنجة بباريخ 4 يونيو 0)0)

تمت رقم 31611).
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املحكمة التجارية بطنجة

حلف  : 0)0)/373

تفويت أصل تجاري عن طريق 
البنازل

كبابة  حصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  البجارية  باملحكسة  الضبط 

حؤرخ  عدلي  عقد  بسقب�سى  أنه 

السيد  تنازل   ،(0(0 19 يونيو  في 

احمسد بن حسعود الطالب الحاحل 

عدد  الوطنية  البعريف  لبطاقة 

تجزئة  بطنجة  والساكن   k(8334

 4( التسبان زنقة ليث بن سعد رقم 

بطنجة  البجاري  بالسجل  واملسجل 

تمت رقم 59016 عن حجسوع واجبه 

في األصل البجاري وهو الحظ املنجز 

السيدة  والدته  املرحوحة  في  ارثا  له 

فضسة بنت عبد هللا الحسني الكائن 

العاص رقم  بن  زنقة عسرو  بطنجة 

5) لفائدة ورثة أخيه املرحو3 حمسد 

زوجبه  وهم  الطالبي  حسعود  بن 

السيدة رقية بوبكر k78441 وأوالده 

 k(9177( الطالبي  فاطيسة  حنها 

وخديجة    k(77717 الطالبي  وأحينة 

الطالبي k(777(1 وأ3 كلثو3 الطالبي 

 k399733 وعسر الطالبي   k(91773

k503710 وحددت  وسكينة الطالبي 

قيسة األصل البجاري حوضوع البنازل 

في حبلغ إجسالي قدره 0.000) درهم.

وعليه فإن جسيع البعرضات تقد3 

بكبابة الضبط بهذه املحكسة داخل 

أجل 15 يوحا اببداء حن تاريخ النشر 

وحا يليه حن   84 الثاني طبقا للفصل 

حدونة البجارة.
النشرة األولى.

إحضاء رئيسة كبابة الضبط

خديجة فراجي

4 مكرر

املحكسة البجارية بطنجة

حلف  : 0)0)/344

تفويت أصل تجاري عن طريق البيع
كبابة  حصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  البجارية  باملحكسة  الضبط 

في  حؤرخ  حوثق  عقد  بسقب�سى  أنه 

السيدة  باعت   ،(0(0 يوليو   10

 CATHERINE ANNE BEAU INGLE

عدد  التسجيل  لبطاقة  الحاحلة 

K009060B والساكنة بطنجة شارع 
رقم   4 املقاوحة إقاحة دار السال3 ط 
البجاري  بالسجل  واملسجلة   (7

حن   %5 ،59080 بطنجة تمت عدد 

األصل البجاري الكائن حقره بطنجة 
لشعار  الحاحل  الفييط  زنقة   4

لفائدة   CAFETERIA KATERINA

الصسدي  حصطفى  السيد  شريكها 

الوطنية  البعريف  لبطاقة  الحاحل 
بالسجل  واملسجل   K1439(4 رقم 

 49430 رقم  تمت  بطنجة  البجاري 
البجاري  األصل  قيسة  وحددت 

حبلغ إجسالي قدره  في  البيع  حوضوع 

50.000) درهم.

البعرضات  جسيع  فإن  وعليه 

تقد3 بكبابة الضبط بهذه املحكسة 

حن  اببداء  يوحا   15 أجل  داخل 

 84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

وحا يليه حن حدونة البجارة.
النشرة األولى.

إحضاء رئيسة كبابة الضبط

خديجة فراجي

3 مكرر  

املحكمة التجارية بالرباط
حلف : 0)0)/7)

حساب رقم : 591)

الزيادي  سعاد   : األول  الطرف 
الوطنية  البعريف  البطاقة  رقم 

A14(989، جنسية حغربية.

 DYLY شركة   : الثاني  الطرف 

.FARMA

حسي2ها القانوني : دينة الدكالي.

الوطنية  البعريف  البطاقة  رقم 
.A441(0(

األصل البجاري : صيدلية.
زنقة  حكرر   ( الرباط   : العنوان 
األحل سكبور ب حي يعقوب املنصور 

رقم السجل البجاري 8746).
بسصلحة  البعرضات  وسبقبل 
البجارية  باملحكسة  البجاري  السجل 
بالرباط إلى غاية خسسة عشرة (15) 

يوحا حن صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

رئيس حصلحة السجل البجاري

46 مكرر  

املحكسة البجارية بالرباط
حلف رقم : 0)0)/9)
حساب رقم : 4)6).
الطرف األول : رشيد بنور

 : رقم البطاقة البعريف الوطنية 
A65(585 - حغربي الجنسية.

الطرف الثاني :
 رشيد املجاهد

 : رقم البطاقة البعريف الوطنية 
A(77743. حغربي الجنسية.

إلها3 املجاهد
 : رقم البطاقة البعريف الوطنية 

A403738. حغربي الجنسية.
نور الدين الغربي

 : رقم البطاقة البعريف الوطنية 
A194587. حغربي الجنسية.

حأكوالت  بيع   : البجاري  األصل 
الخفيفة.

حي  الرباط   : العنوان 
 ( رقم  الطوغو  زنقة   04 املحيط 
: املسبودع  رقم  األر�سي   الطابق 

رقم ).
رقم السجل البجاري : 80330.

بسصلحة  البعرضات  وسبقبل 
البجارية  باملحكسة  البجاري  السجل 
 15 عشر  خسسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوحا حن صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

رئيس حصلحة السجل البجاري

44 مكرر

  املحكسة البجارية الرباط

حلف  رقم : 0)0)/31

حساب رقم : 641)

الطرف األول : 

بطاقة  رقم  بناني  ابتساحة 

البعريف الوطنية A(05706 حغربية 

الجنسية.

الطرف الثاني : 

بطاقة  رقم  هناوي  الحسين 

حغربي   R(8513 الوطنية  البعريف 

الجنسية.

هاتفي  حخدع   : البجاري  األصل 

حمسد  شارع   (9( الرباط  العنوان 

الخاحس رقم 4. 

رقم السجل البجاري 14)51.

بسصلحة  البعرضات  وسبقبل 

البجارية  باملحكسة  البجاري  السجل 

 15 عشر  خسسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوحا حن صدور اإلعالن الثاني.
النشرة األولى

رئيس حصلحة السجل البجاري

7 مكرر  

املحكمة التجارية بأكادير
حكبب السجل البجاري

حلف  رقم : 0)0)/107

عدد   : 1558

تفويت أصل تجاري
املــؤرخ  البوثيقــي  العقــد  بسوجــب 

فــي 9) أغســطس 016) فــوت الســيد 

لبطاقــة   الحاحــل  فاحــي  املجيــد  عبــد 

   QA28088  البعريــف  الوطنيــة رقــم

و الذي كان حســجال بالســجل البجاري 

عدد )4743 األصل البجاري املسلوك 

لــه والكائــن برقــم 11 زنقــة 335 شــارع 

عبــد الرحيــم بوعبيــد حــي حــوالي رشــيد 

أكادير لفائدة السيدة حريم العسالني 

الحاحلــة لبطاقــة  البعريــف  الوطنيــة 

وذلــك بثســن قــدره   GK59(78 عــدد  

000 640 درهــم.

 II.  -  إعالنات قضائية
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وبذلــك فــإن رئيــس حصلحــة كبابــة 
الضبــط يعلــن لــكل ذي حصلحــة أن 
ضبــط  بسكبــب  تســجل  البعرضــات 
املحكســة البجاريــة بأكاديــر داخــل  أجل  
املواليــة   15 يوحــا  عشــرة  الخسســة 
للنشــرة الثانيــة طبقــا للسادتيــن 83.84 

حــن حدونــة البجــارة
تمت جسيع البمفظات

اإلعالن األول
رئيس  حصلحة   كاتب الضبط

41 مكرر 

املحكمة االبتدائية بآزرو
بيع أصل تجاري

حلف رقم 0)0)/01
سجل رقم 8)30

بباريخ  توثيقي  عقد  بسقب�سى 
بسوجبه  والذي   (018 أبريل   11
أعطت السيدة صبور اسية الحاحل 
عصا3  للسيد   DA14003 ت  ل ب 
رحال صبور الحاحل ل ب ت و رقم 
البجاري  األصل  حجسوع   DA31365
الكائن برقم 18 حي الحسنية أحداف 
البجاري  بالسجل  واملسجل  بآزرو 
وذلك   30(8 عدد  آزرو  باببدائية 

حجانا.
لذلك فإن جسيع البعرضات يجب 
باملحكسة  الضبط  بكبابة  أن توضع 
أجل خسسة  بآزرو داخل  االببدائية 
النشرة  تاريخ صدور  حن  يوحا  عشر 

الثانية.
النشرة الثانية

رئيس حصلحة كبابة الضبط

4 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
حلف إشهار بيع أصل تجاري

حلف رقم 0/05)0)
حساب خصو�سي عدد 340)1

بسقب�سى عقد حوثق حرر بسكبب 
األسباذة حريم جنان حوثقة بسدينة 
 (0(0 يوليو   ( بباريخ  القنيطرة 
 MONSIEUR BENLALLA باع 
 ABDESLAM MAROCAIN CIN :
األصل البجاري املسبغل  G5(1681

اوجيه  بأوالد  الكائن  املالبس  لبيع   

القنيطرة واملقيد   (5( بلوك 3 رقم 

املحكسة  لدى  البجاري  بالسجل 

رقم  تمت  بالقنيطرة  االببدائية 

140.000 درهم  576)5 حقابل حبلغ 

 MONSIEUR SAYOUR لفائدة 

 ABDELADIM MAROCAIN CIN :

.G7(6509

املذكورين  البائعين  دائني  فعلى 

لدى  ببعرضهم  يبقدحوا  أن  أعاله 

املحكسة االببدائية بالقنيطرة داخل 

أجل 15 يوحا اببداء حن تاريخ النشرة 

حن حدونة   84 الثانية طبقا للفصل 

البجارة.

النشرة الثانية
عن رئيس حصلحة كبابة الضبط

حر3 الحو�سي

8 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
حكبب السجل البجاري

حلف بيع اصل تجاري  رقم : 

09/(0(0

حساب رقم : 633)

بيع اصل تجاري
بسقب�سى العقد البوثيقي املسجل 

 ،(0(0 حارس   19 بباريخ  بالرباط 

الوزاني  احسد  االسباذ  بسكبب 

السيد  باع  الرباط،  بسدينة  حوثق 

البعريف  بطاقة  رقم  زجلي  عثسان 

سكناه   A376704 رقم  الوطنية 
7 زنقة البابونج  بلوك رقم   (0 قطاع 

للسيدة غزالن  الرباط،  الرياض  حي 

الوطنية  تعريفها  بطاقة  البوفيق 
 14 قطاع  سكناها   A379584 رقم 

 10 الشقة   1 عسارة  سسية  اقاحة 

االصل  جسيع  الرباط،  الرياض   حي 

ببجزئة  الكائن  للسمل  البجاري 
الذي  العرائش   30( رقم   1 شعبان 

تمت  حسجل  كصيدلية  يسبغل 
البمليلي  السجل  حن   11880 رقم 

للسجل البجاري باملحكسة االببدائية 

املادية  عناصره  بجسيع  بالعرائش، 

واملعنوية.

تسجل  البعرضات  فان  وبذلك 
االببدائية  باملحكسة  الضبط  بكبابة 
حكبب السجل البجاري،  بالعرائش، 
يوحا املوالية للنشرة   15 داخل أجل 

الثانية.
النشرة األولى

رئيس حصلحة كبابة الضبط

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
حصلحة كبابة الضبط
حكبب السجل البجاري
اعالن بتيع اصل تجاري

ان رئيس حصلحة كبابة الضبط 
باملحكسة االببدائية ببطوان.

تطبيقا ملقبضيات الفصل 83 حن 
حدونة البجارة القانون رقم 19-95.

عرفي  عقد  بسقب�سى  أنه  يعلن 
حمرر بباريخ 5 نون 2 019) واملسجل 
ببطوان  والبس 2  التسجيل  بسصلحة 
بباريخ )) نون 2 019)، باع ورثة عبد 
السيد  عنهم  ينوب  ازكط،  السال3 
للبطاقة  الحاحل  ازكط،  هللا  عبد 
L970(9، بسا لديه حن  الوطنية رقم 
توكيل عرفي حصادق عليه تمت رقم 
 30 بباريخ   10423-10422-10421
جسيع الحق البجاري   (019 ستبس 2 
للسمل الواقع شارع خالد بن الوليد 
لفائدة  وذلك  تطوان،   ،78 رقم 
السيد عالل سهلي، الحاحل للبطاقة 

.L30481 البعريف الوطنية رقم
بسصلحة  البعرضات  سبقبل 
السجل البجاري باملحكسة االببدائية 
يوحا حن   15 ببطوان وذلك الى غاية 

صدور االعالن الثاني.
النشرة األولى

رئيس حصلحة كبابة الضبط

6 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتارودنت
شعبة السجل البجاري

حلف  : 2020/5

إعالن عن  بيع أصل تجاري
بسقب�سى عقد بيع حوثق حن طرف 
بأكادير  حوثق  داود،  عيساد  األسباذ 

واملؤرخ في )) يوليو  0)0).

اقرباتو  أحال  السيدة  باعت   1-

صيدلية الساكنة بأكادير حي السال3 
زنقة 914، رقم 10،شقة ).

للسيد عبد اللطيف سعودي   2-

دكبور صيدلي الساكن بزنقة عبد هللا 
كنون، رقم 91، حي طارق، الدكارات، 

فاس.

األصل  للثاني  األولى  باعت 

البجاري حوضوع الصيدلية املسساة 

اوالد  بدوار  الكائنة  حسيد  صيدلية 

قيادة  جالل جساعة سيدي بورجا، 

إقليم  تارودانت،  دائرة  تزحورت، 

حن  البائعة  والتي سجلت  تارودانت 

أجلها بالسجل البجاري املحلي لدى 

اإلببدائية  باملحكسة  الضبط  كبابة 

 (004 ببارودانت بباريخ فاتح يوليو 

تمت رقم 04)10 بثسن إجسالي قدره 

160.000 درهم.

فعلى دائني البائعة املذكورة بهذا 

إلى  ببعرضاتهم  يبقدحوا  أن  اإلعالن 
كبابة الضبط شعبة السجل البجاري 

باملحكسة اإلببدائية ببارودانت داخل 

يوحا املوالية للنشرة األولى   15 أجل 

حدونة  قانون  حن   84 للسادة  طبقا 

البجارة. 
النشرة األولى

إحضاء رئيس كبابة الضبط

8 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
حكبب السجل البجاري

حلف  رقم : 0)0)/08

حساب رقم  : 13303
إعالن عن بيع أصل تجاري

فــي  حــؤرخ  عرفــي  عقــد  بسقب�ســى 

بباريــخ وحســجل   (0(0 ف 2ايــر   9 

 8) ف 2ايــر 0)0) بــاع الســيدة جــدرة 

البعريــف  لبطاقــة  الحاحــل  حمســد 

إلــى  الســيد    M56839 الوطنيــة رقــم

لبطاقــة  الحاحلــة  ثوريــة  جــدرة 

  M194064 رقــم  الوطنيــة  البعريــف 

ب   البجاري.الكائــن  األصــل  حجســوع 

 N° 14 lot N° 32   essalam 1 el

.  jadida imm 6 lot
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 marchand نشــاط  فيــه  املــزاول 

.droguiste

وذلــك حســب الشــروط والكيفيــة 

املذكــورة فــي العقــد.

تقبــل  البعرضــات  فــإن  وعليــه 

بكبابــة   الضبــط باملحكســة االببدائيــة 

يوحــا حــن   15 بالجديــدة داخــل أجــل 

الثانيــة. النشــرة  تاريــخ 

النشرة األولى

املشرف على حصلحة السجل البجاري

43 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالرباط

حصلحة كبابة الضبط

حلف تنفيذ عقاري  عدد : 019)/71

حساب عدد : )341

لفائدة : أحسد الزعيمي املقد3 عن 

والدة سعد الزعيمي.

نائبه : األسباذ شقران أحا3 املحاحي 

بالرباط.

ضد : الحق العا3.

إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
كبابة  حصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكسة اإلببدائية بالرباط 

أن سسسرة عسوحية سبقع بباريخ

الساعة  على   (0(0 ستبس 2   3

البيوعات  بقاعة  صباحا  العاشرة 
رقم 5 بهذه املحكسة قصد بيع نصيب 

املقد3 عنه سعد الزعيمي حن الرسم 

امللك   ،03/97872 عدد  العقاري 

أسهم   ( وقدره  االسبقرار  املسمى 

6 وهو عبارة عن شقة رقم  حن أصل 

11بالطابق الرابع حن العسارة رقم 35 
املبكونة  الرباط  أكدال  عقبة  زنقة 

حن:

حساحتها   1 القسسة املفرزة رقم 

13 حت2 حربع بالطابق تمت أر�سي.

- القسسة املفرزة رقم 74 حساحتها 

1)1 حت2 حربع بالطابق الرابع.

وقد حدد ثسن انطالق البيع باملزاد 

درهم،   555.000 حبلغ  في  العلني 

 560000 آخر عرض قد3 فيها قدره 

يؤدى الثسن حاال حع إضافة  درهم، 

3 % واجبة خزينة الدولة وحصاريف 

البنفيذ.

تقديم  أو  املعلوحات  وللسزيد حن 

بسكبب  اإلتصال  يسكن  عروض 

البنفيذ املدني العقاري بهذه املحكسة 

رقم 70 حأحور إجراءات البنفيذ خالد 

نتيه.
عن رئيس حصلحة السجل البجاري

48  
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي لسبو
حلخص قرار

افبباح البمث العلني

بسوجب قرار أصدرته حديرة وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/3208 

ح.ج بباريخ 10 أغسطس 0)0) الذي 

سيجري على العقار املسمى تنيزة ذي 

املبواجد   15/2020 إدارية  شهادة 

هللا،  حرز  آيت  الت2ابية  بالجساعة 

دائرة عين تاوجدات، إقليم الحاجب، 

 (0(0 ستبس 2   4 تاريخ  حن   اببداء 

إلى غاية 14 ستبس 2 0)0) بمث علني 

بإنجاز  الت2خيص  حشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل سقي 

حساحة ) هكبارات لفائدة السيد(ة) 

لبطاقة  الحاحل(ة)  حيلودة  بنمسو 

.D61007 البعريف الوطنية

9

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 10 بباريخ  ح.ج/2020/3201 

الذي سيجري على   (0(0 أغسطس 

حطلب  ذي  ابارباش  املسمى  العقار 

املبواجد   67/5096 عدد  تمفيظ 

جحجوح،  ستت  الت2ابية  بالجساعة 

الحاجب،  إقليم  أكوراي،  دائرة 

 (0(0 ستبس 2   4 تاريخ  حن   اببداء 

بمث   (0(0 ستبس 2   14 غاية  إلى 

الت2خيص  حشروع  شأن  في  علني 

حن  حنه،  املاء  وجلب  بئ2  بمفر 

هكبار   0.9881 حساحة  سقي  أجل 

حمسد  اوجيل  السيد(ة)  لفائدة 

الحاحل(ة) لبطاقة البعريف الوطنية 

.D357674

10

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2020/3191 بباريخ 6 أغسطس 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

رسم  ذي  بوطيب  عوينت  املسمى 

حلكية ض بعدد 56 ص 66 املبواجد 

بالجساعة الت2ابية سيدي عبد الرزاق، 

الخسيسات،  إقليم  تيفلت،  دائرة 

 (0(0  اببداء حن تاريخ 31 أغسطس 

بمث   (0(0 ستبس 2   10 غاية  إلى 

الت2خيص  حشروع  شأن  في  علني 

حن أجل  حنه،  بمفر بئ2 وجلب املاء 

هكبارا   0.5877 حساحة  سقي 

كبو  الحيسر  السيد(ة)  لفائدة 

الحاحل(ة) لبطاقة البعريف الوطنية 

.A61189(

11

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 6 بباريخ  ح.ج/2020/3190 

الذي سيجري على   (0(0 أغسطس 

ذي الرسم   ( العقار املسمى فرجية  

العقاري عدد 05/114653 املبواجد 

بالجساعة الت2ابية حجاط دائرة احواز 

حن  اببداء  حكناس،  إقليم  حكناس، 

غاية  إلى   (0(0 أغسطس   31 تاريخ 

10 ستبس 2 0)0) بمث علني في شأن 

حشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 ( حن أجل سقي حساحة  حنه،  املاء 

هكبارا لفائدة السيد(ة) فراج فاطسة 

الحاحل(ة) لبطاقة البعريف الوطنية 

.A493578

12

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بباريخ  ح.ج/2020/3189 

سيجري  الذي   (0(0 أغسطس   6  

بوعنبي-إ-ذي  املسمى  العقار  على 

 21/2924 عدد  امللكية  شهادة 

غياتة  الت2ابية  بالجساعة  املبواجد 

الغربية، دائرة واد أحليل، إقليم تازة، 

 (0(0 اببداء حن تاريخ 31 أغسطس 

إلى غاية 10 ستبس 2 0)0) بمث علني 

بإنجاز  الت2خيص  حشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل سقي 

لفائدة  هكبارا   11.7676 حساحة 

الحاحل(ة)  علي  بوعنبي  السيد(ة) 

.Z6639( لبطاقة البعريف الوطنية

13

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 6 بباريخ  ح.ج/2020/3188 

سيجري  الذي   (0(0 أغسطس 

على العقار املسمى اداو و اجعبو ذي 

 311 334ص  عقدي هبة ض بعدد 

تكريرة،  الت2ابية  بالجساعة  املبواجد 

حن  اببداء  إقليم افران،  دائرة أزرو، 

غاية  إلى   (0(0 أغسطس   31 تاريخ 

10 ستبس 2 0)0) بمث علني في شأن 

حشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء حنه، حن أجل سقي حساحة 10 

نواس فريد  هكبارا لفائدة السيد(ة) 

الحاحل(ة) لبطاقة البعريف الوطنية 

.D418598

14

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 6 بباريخ  ح.ج/2020/3187 

الذي سيجري على   (0(0 أغسطس 

العقار املسمى تالت حسك ذي الرسم 

املبواجد   41/40327 عدد  العقاري 

دائرة  العنوصر،  الت2ابية  بالجساعة 

أزرو، إقليم صفرو، اببداء حن تاريخ 

 10 غاية  إلى   (0(0 أغسطس   31

شأن  في  علني  بمث   (0(0 ستبس 2 

حشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

السيد(ة)  لفائدة  هكبارا   0.99((

لبطاقة  وزانة عبد العزيز الحاحل(ة) 

.CB76350 البعريف الوطنية

15

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

بباريخ  ح.ج/2020/3186 
سيجري  الذي   (0(0 أغسطس   6  
احسري  فدان  املسمى  العقار  على 

 41/40608 ذي شهادة امللكية عدد 

والحاج الحساين ذي شهادة امللكية 

عدد 41/40607 املبواجد بالجساعة 

صفرو،  دائرة  العنوصر،  الت2ابية 

 31 تاريخ  حن  اببداء  صفرو،  إقليم 

أغسطس 0)0) إلى غاية 10 ستبس 2 

حشروع  شأن  في  علني  بمث   (0(0

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

حنه، حن أجل سقي حساحة 1.7348 
هكبارا لفائدة السيد(ة) راحي ادريس 

الحاحل(ة) لبطاقة البعريف الوطنية 

.CB5(197

16
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 10 بباريخ  ح.ج/2020/3199 

الذي سيجري على   (0(0 أغسطس 

الرسم  ذي  ح�سي  املسمى  العقار 

املبواجد   67/14985 عدد  العقاري 

بالجساعة الت2ابية آيت نعسان، دائرة 

الحاجب، إقليم الحاجب، اببداء حن 

 14 إلى غاية   (0(0 ستبس 2   3 تاريخ 

شأن  في  علني  بمث   (0(0 ستبس 2 

وجلب  بئ2  بمفر  الت2خيص  حشروع 

 5 حن أجل سقي حساحة  حنه،  املاء 

قندو�سي  السيد(ة)  لفائدة  هكبارات 

البعريف  لبطاقة  الحاحل(ة)  قداش 

.D57787 الوطنية

17

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 6 بباريخ  ح.ج/2020/3198 

الذي سيجري على   (0(0 أغسطس 

عقد  ذي  تغرغور  املسمى  العقار 

بالجساعة  املبواجد   (44 عدد  شراء 

إقليم  دائرة املنزل،  الت2ابية اغزران، 

31 ستبس 2  حن تاريخ  اببداء  صفرو، 

 (0(0 ستبس 2   10 غاية  إلى   (0(0

بمث علني في شأن حشروع الت2خيص 

حن  حنه،  املاء  وجلب  بئ2  بمفر 

هكبار   (.(809 حساحة  سقي  أجل 

بوجسعة  بوغوفة  السيد(ة)  لفائدة 

الحاحل(ة) لبطاقة البعريف الوطنية 

.CB88371

18

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

أغسطس   6 بباريخ   2020/3193/

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

شراء  عقدي  ذي  قربوص  املسمى 

عدد 6)) وضسن بعدد 50) املبواجد 

دائرة  اغزران،  الت2ابية  بالجساعة 

حن  اببداء  صفرو،  إقليم  املنزل، 

 10 إلى غاية   (0(0 31 ستبس 2  تاريخ 

شأن  في  علني  بمث   (0(0 ستبس 2 

حشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

السيد(ة)  لفائدة  هكبارات   3.5856

لبطاقة  بوغوفة بوجسعة الحاحل(ة) 

.CB88371 البعريف الوطنية

19

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2020/3197 بباريخ 6 أغسطس 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

املسمى دندون ذي شهادة االسبغالل 

عدد 367/2019 املبواجد بالجساعة 

الت2ابية عين الشكاك، دائرة ايسوزار 

كندر، إقليم صفرو، اببداء حن تاريخ 

 10 غاية  إلى   (0(0 أغسطس   31

شأن  في  علني  بمث   (0(0 ستبس 2 

حشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

السيد(ة)  لفائدة  هكبارات   (.916(

لبطاقة  الحاحل(ة)  سليسان  كريعة 

.CB60577 البعريف الوطنية

20

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2020/3196 بباريخ 6 أغسطس 

العقار  على  سيجري  الذي   (0(0

املسمى لطران سرحان ذي عقد شراء 

173 املبواجد بالجساعة  ضسن بعدد 

صفرو  دائرة  العنوصر،  الت2ابية 

كندر، إقليم صفرو، اببداء حن تاريخ 

 10 غاية  إلى   (0(0 أغسطس   31

شأن  في  علني  بمث   (0(0 ستبس 2 

حشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

السيد(ة)  لفائدة  هكبارا   1.4869

لبطاقة  الحاحل(ة)  سسي2  اسسات 

.CB150417 البعريف الوطنية

21

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 6 بباريخ  ح.ج/2020/3195 
سيجري  الذي   (0(0 أغسطس 

على العقار املسمى تغدة حوحوح ذي 

 41/29911 عدد  البمفيظ  حطلب 

البمفيظ  حطلب  ذي  تيزي  وفدان 

شهادة  ذي  وتيزي   41/29914 عدد 

وابرشان   41/35780 عدد  امللكية 

 41/35796 ذي شهادة امللكية عدد 

املبواجد بالجساعة الت2ابية اغزران، 

دائرة املنزل، إقليم صفرو، اببداء حن 

غاية  إلى   (0(0 أغسطس   31 تاريخ 

10 ستبس 2 0)0) بمث علني في شأن 

حشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

السيد(ة)  لفائدة  هكبارا   1.5741

لبطاقة  الحاحل(ة)  حمسد  هنداز 

.D10385 البعريف الوطنية

22

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو   (9 بباريخ  ح.ج/2020/3183 
العقار  على  سيجري  الذي   (0(0
الرسم  ذي  شكايم  جغيدر  املسمى 
الكائن   30/4005 عدد  العقاري 
جساعة  بلقصي2ي  حشرع  بدائرة 
العربي حنطقة  الحوافات دوار أوالد 
املبواجد  د  قسم   1 االرا�سي  ضم 
بالجساعة املبواجد بالجساعة الت2ابية 
دائرة بهت،  قيادة املخبار،  ارحيالت، 
إقليم سيدي قاسم، اببداء حن تاريخ 
1 ستبس 2 0)0) إلى غاية 10 ستبس 2 
حشروع  شأن  في  علني  بمث   (0(0
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 
حنه، حن أجل سقي حساحة 13)1.1 
لحسن  السيد(ة)  لفائدة  هكبارا 
العري�سي الحاحل(ة) لبطاقة البعريف 

.G85((6 الوطنية
23

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو   (9 بباريخ  ح.ج/2020/3162 
العقار  على  سيجري  الذي   (0(0
البابع  السعادنة  املدعو  الجساعي 
ذي  السعادنة  الساللية  للجساعة 
شهادة ادارية عدد 8 بباريخ 30 يونيو 
الت2ابية  بالجساعة  املبواجد   (0(0
دائرة  القصيبة،  قيادة  القصيبة، 
سليسان،  سيدي  إقليم  القصيبة، 
 (0(0 ستبس 2   1 تاريخ  حن  اببداء 
بمث   (0(0 أغسطس   10 إلى غاية 
الت2خيص  حشروع  شأن  في  علني 
حن  حنه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 
هكبارا   0.10 حساحة  سقي  أجل 
حيلود  اكنيس  السيد(ة)  لفائدة 
الحاحل(ة) لبطاقة البعريف الوطنية 

.GA41817
24
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 4 بباريخ  ح.ج/2020/3160 
الذي سيجري على   (0(0 أغسطس 
الفوارات  املدعو  الجساعي  العقار 
البابع  بولويكة  املسمى  باملكان 
وذي  ال 2اهسة  الساللية  للجساعة 
بباريخ   19 عدد  االسبغالل  شهادة 
املبواجد بالجساعة   (0(0 يونيو   (6
باشوية  قيادة عاحر،  الت2ابية عاحر، 
تاريخ  حن  اببداء  إقليم سال،  عاحر، 
1 ستبس 2 0)0) إلى غاية 10 ستبس 2 
حشروع  شأن  في  علني  بمث   (0(0
الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه  
وارواء  املنزلي  االسبعسال  أجل  حن 
 0.(430 حساحة  وسقي  املاشية، 
هكبارا لفائدة السيد(ة) فيلول حسن 
الحاحل(ة) لبطاقة البعريف الوطنية 

.AB161969
25

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 4 بباريخ  ح.ج/2020/3161 
الذي سيجري على   (0(0 أغسطس 
بسزارع  الواقعة  األرضية  القطعة 
املسمى  باملحل  املذكور  اظهر  دوار 
احاد ذات اشهاد بقيا3 ضسن بعدد 
بباريخ  18 رقم   ((7 صحيفة   (65 
 11 ديسس 2 )00) املبواجد بالجساعة 
دائرة  زوحي،  قيادة  زوحي،  الت2ابية 
حن تاريخ  اببداء  إقليم وزان،  زوحي، 
1 ستبس 2 0)0) إلى غاية 10 ستبس 2 
حشروع  شأن  في  علني  بمث   (0(0
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 
حنه حن أجل االسبعسال املنزلي وارواء 
الراوي  السيد(ة)  لفائدة  املاشية، 
البعريف  لبطاقة  الحاحل(ة)  حسن 

.LC1(1(5( الوطنية
26

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 4 بباريخ  ح.ج/2020/3168 

الذي سيجري على   (0(0 أغسطس 

امللك املسمى حدادة بقعة 379) ذي 

 13/109808 عدد  العقاري  الرسم 

الكائن بالقنيطرة تجزئة حدادة طريق 

الت2ابية  بالجساعة  املبواجد  حهدية 

دائرة   ،5 امللحقة اإلدارية  القنيطرة، 

أوالد اوجيه، إقليم القنيطرة، اببداء 

إلى غاية   (0(0 ستبس 2   1 حن تاريخ 

10 ستبس 2 0)0) بمث علني في شأن 

حشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حديقة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

هكبار   0.4780 حساحتها  املنزل، 

املصطفى  قاري  الساد(ة)  لفائدة 

(ة)  الحاحلين  حليسة  وحجالس 

 G93816 لبطاقة البعريف الوطنية 

.G35569و

27

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   (9 بباريخ  ح.ج/2020/3155 

القطعة  على  سيجري  الذي   (0(0

الكائنة  الولجة  املسساة  الفالحية 

املبواجد  الحناتة  دوار  بسزارع 

قيادة  ازغي2ة،  الت2ابية  بالجساعة 

وزان  إقليم  الوحدة  دائرة  ملجاعرة 

 (0(0 اببداء حن تاريخ 5) أغسطس 

0)0) بمث علني  إلى غاية 7 ستبس 2 

في شأن حشروع الت2خيص بإنجاز ثقب 

وجلب املاء حنه، حن أجل االسبعسال 

املنزلي وسقي حساحة 0.0040 هكبارا 
لفائدة السيد(ة) حصطفى البهجاوي 

الحاحل (ة) لبطاقة البعريف الوطنية 

.GM161252

28

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   (7 بباريخ  ح.ج/2020/3125 

البقعة  على  سيجري  الذي   (0(0

األرضية بوفرحة ذات الرسم العقاري 

عدد 30/8787 بسنطقة ضم األرا�سي 

الت2ابية  بالجساعة  املبواجدة   11 ب 

قيادة تكنة بي2 الطالب،  بي2 الطالب، 

دائرة الشراردة، إقليم سيدي قاسم، 

 (0(0 اببداء حن تاريخ 0) أغسطس 

بمث   (0(0 أغسطس   30 إلى غاية 

الت2خيص  حشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء حنه، حن أجل 

سقي حساحة 0.1760 هكبارا لفائدة 

(ة)  الحاحل  الصبار  عالل  السيد(ة) 

.G6(1(7 لبطاقة البعريف الوطنية

29

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   (9 بباريخ  ح.ج/2020/3169 

املطرح  على  سيجري  الذي   (0(0

سليسان،  سيدي  ملدينة  الحالي 

الت2ابية سيدي  بالجساعة  املبواجدة 

سليسان،  سيدي  باشوية  سليسان، 

حن  اببداء  سليسان،  سيدي  إقليم 

 10 إلى غاية   (0(0 ستبس 2   1 تاريخ 

شأن  في  علني  بمث   (0(0 ستبس 2 

حشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

املرآب  تزويد  أجل  حن  حنه،  املاء 

واملسبودعات باملاء وسقي املساحات 

الخضراء تقدر ب 0.36 هكبارا لفائدة 

بني  الت2ابية  الجساعات  حجسوعة 

احسن.

30

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يوليو   (9 بباريخ  ح.ج/2020/3182 
العقار  على  سيجري  الذي   (0(0
باملكان  الحفاري  املدعو  الجساعي 
إدارية  شهادة  ذي  الحفاري  املسمى 
 (019 ستبس 2   (6 بباريخ   1(0 عدد 
الحفاري،  الساللية  للجساعة  البابع 
املبواجدة بالجساعة الت2ابية املكرن، 
القنيطرة،  إقليم  بنسنصور،  دائرة 
 (0(0 ستبس 2   1 تاريخ  حن  اببداء 
بمث   (0(0 أغسطس   10 إلى غاية 
الت2خيص  حشروع  شأن  في  علني 
حن  حنه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 
أجل سقي حساحة 0.6 هكبارا لفائدة 
العالي  عبد  الحسوحي  السيد(ة) 
الحاحل (ة) لبطاقة البعريف الوطنية 

.G341843
31

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 4 بباريخ  ح.ج/2020/3170 
الذي سيجري على   (0(0 أغسطس 
املغفور  توزيع  حن  الفالحية  االرض 
ارحيلة  بجساعة  الثاني  الحسن  له 
شهادة  ذات  الدولة  الحالك  تابعة 
حارس   16 بباريخ   (33 عدد  ادارية 
املبواجدة بالجساعة الت2ابية   ،(0(0
بهت،  دائرة  قيادة حخبار،  ارحيالت، 
إقليم سيدي قاسم، اببداء حن تاريخ 
1 ستبس 2 0)0) إلى غاية 10 ستبس 2 
حشروع  شأن  في  علني  بمث   (0(0
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 
 1.30 حساحة  سقي  أجل  حن  حنه، 
السو�سي  السيد(ة)  لفائدة  هكبارا 
البعريف  لبطاقة  (ة)  الحاحل  جواد 

.GN115086 الوطنية
32
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   (9 بباريخ  ح.ج/2020/3166 

االرض  على  سيجري  الذي   (0(0

له  املغفور  توزيع  حن  الفالحية 

الدولة  تابعة الحالك  الثاني  الحسن 

ذي شهادة إدارية عدد )3) بباريخ 13 

بالجساعة  املبواجدة   ،(0(0 حارس 

الت2ابية ارحيالت، قيادة حخبار، دائرة 

بهت، إقليم سيدي قاسم، اببداء حن 

 10 إلى غاية   (0(0 ستبس 2   1 تاريخ 

شأن  في  علني  بمث   (0(0 ستبس 2 

حشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

الناجي  السيد(ة)  لفائدة  هكبارا   (

لبطاقة البعريف  (ة)  الهادي الحاحل 

.GN39750 الوطنية

33

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 4 بباريخ  ح.ج/2020/3165 

الذي سيجري على   (0(0 أغسطس 

 ( قاسم  سيدي  بالد  املسمى  امللك 

 R/26477 ذي الرسم العقاري عدد 

اببداء  الكائن بدائرة سيدي قاسم، 

إلى غاية   (0(0 ستبس 2   1 حن تاريخ 

10 ستبس 2 0)0) بمث علني في شأن 

حشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

حساحة  سقي  أجل  حن  حنه،  املاء 

السيد(ة)  لفائدة  هكبارا   1.0954

لبطاقة  (ة)  الحاحل  بوكدور  كسال 

.BE65(388 البعريف الوطنية

34

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 4 بباريخ  ح.ج/2020/3164 
سيجري  الذي   (0(0 أغسطس 
ذي  املال  كدية  املسمى  امللك  على 
الكائن   R/35413 العقاري  الرسم 
قبيلة شراردة  باقليم سيدي قاسم، 
املبواجد بالجساعة الت2ابية اشبانات، 
إقليم  دائرة الشراردة،  قيادة زيرارة، 
 1 تاريخ  حن  اببداء  قاسم،  سيدي 
ستبس 2   10 إلى غاية   (0(0 ستبس 2 
حشروع  شأن  في  علني  بمث   (0(0
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 
حنه، حن أجل سقي حساحة 8.3168 
بالفالح  السيد(ة)  لفائدة  هكبارا 
لبطاقة البعريف  (ة)  حمسد الحاحل 

.G106003 الوطنية
35

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
 4 بباريخ  ح.ج/2020/3163 
سيجري  الذي   (0(0 أغسطس 
ازدغ  املدعو  الجساعي  العقار  على 
أوالد  الساللية  للجساعة   البابعة 
شهادة  ذات  الحزاحطة  فرقة  انصر 
إدارية  وشهادة   17 عدد  االسبغالل 
 (0(0 يوليو   8 بباريخ   16 عدد 
سيدي  الت2ابية  بالجساعة  املبواجد 
الطيبي،  سيدي  باشوية  الطيبي، 
تاريخ حن  اببداء  القنيطرة،   إقليم 
 1 ستبس 2 0)0) إلى غاية 10 ستبس 2 
حشروع  شأن  في  علني  بمث   (0(0
املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 
حنه، حن أجل سقي حساحة 811).0 
حمسد هنة  هكبارا لفائدة السيد(ة) 
الحاحل (ة) لبطاقة البعريف الوطنية 

.G(16674
36

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افبباح البمث العلني

حديرة  أصدرته  قرار  بسوجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يوليو   (9 بباريخ  ح.ج/2020/3181 

القطعة  على  سيجري  الذي   (0(0

األرضية الكائنة بدوار ازهانة الحدادة 

بباريخ  ادارية  القنيطرة ذات شهادة 

املبواجد بالجساعة   (019 يونيو   (7

احواز  قيادة  الحدادة،  الت2ابية 

القنيطرة،  احواز  دائرة  القنيطرة، 

إقليم  القنيطرة،  احواز  دائرة 

القنيطرة، اببداء حن تاريخ 1 ستبس 2 

 (0(0 ستبس 2   10 غاية  إلى   (0(0

بمث علني في شأن حشروع الت2خيص 

حن  حنه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكبارا   0.(4 حساحة  سقي  أجل 
فرحون  حصطفى  السيد(ة)  لفائدة 

الحاحل (ة) لبطاقة البعريف الوطنية 

.G36(199

37

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظا3 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 

ببني حالل  الربيع  املائي أل3  الحوض 

سيجري بسقر قيادة آيت ويرة اببداء 

غاية  إلى   (0(0 أغسطس   31 حن 

حشروع  في  بمث   (0(0 شتن 2   9

لفائدة  الت2خيص بمفر وجلب املاء، 

دوار  العنوان  واسو،  اعلي  السيد 

املبعلق  القصيبة،  العال3  اغر3 

السقي  أجل  حن  املاء  وجلب  بمفر 

البالغة  أرضية  املدعو قطعة  بامللك 

الكائن  حربع  حت2   (6900 حساحبه 

بجساعة دير القصيبة قيادة آيت ويرة 

دائرة القصيبة إقليم بني حالل.

لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 

دائرة  آيت ويرة  القصيبة قيادة  دير 

القصيبة إقليم بني حالل.

38

وكالة الحوض املائي أل3 الربيع

نظا3 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 

ببني حالل  الربيع  املائي أل3  الحوض 

احبارك  أوالد  قيادة  بسقر  سيجري 

إلى   (0(0 أغسطس   31 حن  اببداء 

غاية 9 شتن 2 0)0) بمث في حشروع 

لفائدة  الت2خيص بمفر وجلب املاء، 

العنوان  الخديم،  احسد  السيد 

بني  احبارك  أوالد  فارس  أوالد  دوار 

حن  املبعلق بمفر وجلب املاء  حالل، 

بامللك  هكبارات فقط   5 أجل سقي 

9 البالغة حساحبه  املدعو الحسد هلل 

الكائن  سنتيار   90 آر   8 هكبار   5  

بجساعة أوالد احبارك دائرة بني حالل 

إقليم بني حالل.

لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 

أوالد احبارك دائرة بني حالل إقليم بني 

حالل.

39

وكالة الحوض املائي أل3 الربيع

نظا3 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة  حدير  أصدره  قرار  بسوجب 

ببني حالل  الربيع  املائي أل3  الحوض 

سيجري بسقر قيادة الشكران اببداء 

غاية  إلى   (0(0 أغسطس   31 حن 

حشروع  في  بمث   (0(0 شتن 2   9

لفائدة  الت2خيص بمفر وجلب املاء، 

 373 العنوان  اج 2ي  حمسد  السيد 

املبعلق بمفر  حي املقاوحة وادي ز3، 

بامللك  السقي  أجل  حن  املاء  وجلب 

املدعو كدية حو�سى بن علي البالغة 

خداديم الكائن بجساعة   7 حساحبه 

عين قيشر قيادة الشكران دائرة أبي 

الجعد إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف بسقر جساعة 

عين قيشر قيادة الشكران دائرة أبي 

الجعد إقليم خريبكة.

40
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