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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسند7 إليهم.
وال تتحلل اإل ار7 أية مسؤولية فيلا يتعلق بلضلون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

ZERO BAR 
SARL

RC : 142393
حسب عقد عرفي حرر بالرباط   
2121 تلت املصا قة  يناير   6 بتاريخ 
على القانون األسا�سي للشركة ذات 

الخصائص التالية :
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7.
 ZERO  : اإلآتلاعية  التسلية 

.BAR SARL
املقر اإلآتلاعي : 5) شارع األبطال 

شقة رقم 4 اكدال الرباط.
الهدف اإلآتلاعي :

. DEMI-GROS بائع العجالت 
أشغال مختلفة.

51.111.11  رهم   : الرأسلال 
موزعة إلى 511 حصة إآتلاعية من 
11)  رهم موزعة على الشكل  فئة 

التالي :
211 حصة،  - السيد باتيج رشيد 

.21.111.11
- السيد لطفي وهاب 51) حصة، 

.(5111.11
 (51 وهاب  غزالن  السيد7   -

حصة، 5111.11).
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس.
رشيد  باتيج  السيد   : التسييف 
املسيفين  غزالن  وهاب  والسيد7 

للشركة مع اإلمضاء املشتفك.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121 تحت رقم 87736.
1 P 

مكتب الدراسات كنتوس

ش.ذ.م.م

إئتلانية، اإلستشارات القانونية، الجبائية 

والعقارية توطين الشركات

الرباط أكدال، 3) زنقة وا  زيز، رقم 4 

Site Web :www.kintus.ma

E-mail :kintus@menera.ma

الهاتف /الفاكس : 153777513

الهاتف : 32)1537681

STE. AD3F
SARL

الرباط، أكدال، 3)، زنقة وا  زيز، 
رقم 4

 رقم التقييد في السجل التجاري 
)3754) الرباط

إنشاء فرع تابع للشركة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 21(9 نوفلبف   (9 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  الشركة ذات  قرر شركاء 
أ 3ف ش.ذ.م.م،  املحدو 7 املسلا7  
مقسم  11.111)  رهم،  رأسلالها 
11)  رهم  111) حصة من فئة  إلى 
التجاري  بالسجل  مسجلة  للحصة، 
 ،(3754( رقم  تحت  الرباط  ملدينة 

ما يلي :
إنشاء فرع تابع للشركة بتلار7،   -
قطاع  حي املغرب العربي،   ،2 مسيف7 

5، رقم )3.
زنيبف  زينب  السيد7  تعيين  تم   -

مدير7 للفرع.
باملنطقة  مشغل  إنشاء   -
 ،2( رقم  محل  للتقدم،  الصناعية 

الرباط.-
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لللحكلة التجارية بالرباط، 
رقم  تحت   2121 يناير   2( بتاريخ 

.(14126
2 P

 MOUNIR’S

 INTERNATIONAL HOUS

LINEN
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رأس مالها : 511.111.11  رهم

املقر اإلآتلاعي : املنطقة الصناعية 

 وار الدوم تجزئة س رقم 8) الرباط

نقل املقر اإلآتلاعي
 وتعيين مسيفتان آد 

 4 بتاريخ  آلاعي  قرار  -1بلوآب 

منه  نسخة  وضعت   21(9 نوفلبف 

التجارية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

2121 تحت  24 يناير  بالرباط بتاريخ 

الشركة  شركاء  قرر   ،(14(14 رقم 

 511.111 رأسلالها  أعاله،  املذكور7 

بالرباط،  اإلآتلاعي  مقرها   رهم 

املنطقة الصناعية  وار الدوم تجزئة 

س رقم 8)، ما يلي :

من  اإلآتلاعي  املقر  نقل  أ- 

العنوان  إلى  أعاله  املذكور  العنوان 

مركز التسويق ميكا  الرباط،   : التالي 

 (18 رقم  محل  األول  الطابق  مول 

عدل الفصل الرابع من  ومن أآله، 

القانون األسا�سي.

ملياء  السيد7  من  كل  تعيين  ب- 
العلوي  زينب  والسيد7  منيف  العلوي 

بجانب  للشركة  مسيفتان آد   منيف 

السيد محلد العلوي منيف.

مسيف7  الشركة  تصبح  وبالتالي 

من طرف السيد7 ملياء العلوي منيف، 

السيد7 زينب العلوي والسيد محلد 

العلوي منيف.

ونظرا ملا سبق أصبحت الشركة 

ابتداء من هذا التاريخ مقرونة بتوقيع 

أحدا املسؤولين وبهذا تم تغييف املا 7 

43 من القانون األسا�سي للشركة.
بلثابة مقتطف وبيان

فيدكس

3 P

LINDEC
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رأس مالها : 211.111.11)  رهم

املقر اإلآتلاعي : 21 زنقة مكة 

حسان الطابق الثالث رقم 7 الرباط

تفويت حصص
توسيع هدف الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  -1بلوآب 

 21(9 نوفلبف   26 بتاريخ  بالرباط، 

الضبط  بكتابة  منها  نسخة  وضعت 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكلة 

22 يناير 2121 تحت رقم 14141)، 

لزرق،  إ ريس  السيد  تنازل كل من 

والسيد  وكريم  احسان  والسيد7 

علر بن يحيى عن مجلوع الحصص 

11)  رهم  فئة  من  حصة   )611(

من  يللكونها  التي  الواحد7  للحصة 

شركة  LINDEC  ش.ذ.م.م  رأسلالها 

211.111.)  رهم مقرها اإلآتلاعي 

زنقة مكة حسان الطابق الثالث   21

رقم 7 الرباط.

الحصص  هذه  تفويت  إثر  وعلى 

مقسم  الشركة  مال  رأس  يصبح 

كالتالي :
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- السيد إ ريس لزرق 611 حصة.

 211 لبفيس  آهان  السيد7   -

حصة.

- غيتا لزرق 211 حصة.

- علي لزرق 211 حصة. 

وبالتالي تم تغييف املا 7 السا سة 

والسابعة من القانون األسا�سي.

 أ- قرر شركاء الشركة تغييف هدف 

الشركة وتحديده في ما يلي :

هدف الشركة :

واألشغال  البناء  أعلال  آليع   -

جاصة  وبصور7  والخاصة  العامة 

تشييد املباني واملعدات الرياضية.

وبيع  وشراء  -تصدير  استيفا    -

آليع موا  البناء واملعدات.

وقد تم تبعا لذلك تغييف الفصل 

الثالث من القانون األسا�سي.
بلثابة مقتطف وبيان

4 P

IZZADIA

عقد تسييف حر ألصل تجاري
بديوان  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

موثق  بنسو 7،  احسان  األستاذ 

أكتوبر   3( بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

إبرام  تم   ،21(9 نوفلبف  وفاتح 

التجاري  لألصل  الحر  التسييف  عقد 

تحت  للنساء،  والتجليل  للحالقة 

واملستغل  الكائن   IZZADIA اسم 

الطبفي،  زنقة   ،8 بالدارالبيضاء، 

بالسجل  املقيد  املعاريف،  امتدا  

لدى   36(498 رقم  تحت  التجاري 

من  املحكلة التجارية للدارالبيضاء، 

لفائد7  الخليل  نا ية  السيد7  طرف 

السيد سعيد غنيم الحامل لبطاقة 

.BH568458 التعريف الوطنية رقم
للنشر واإليداع

 يوان األستاذ احسان بنسو 7

5 P

GRAPHINKS
ش.م.م

ذات رأسلال يقدر ب : 11.111) 

 رهم

املقر اإلآتلاعي 7) شارع باحلا  

الطابق األر�سي الدارالبيضاء

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -I

تم   2121 يناير   8 بتاريخ  بالرباط 

للشركة،  األسا�سي  القانون  إنشاء 

والتي تتصف كلا يلي :

الصفة القانونية : شركة محدو 7 

املسؤولية.

.GRAPHINKS SARL : إسلها

هدفها :

-1 استيفا  وتوزيع.

 معدات الطباعة واألحبار معدات 

الطباعة الرقلية، النقش.

مستهلكات للطباعة.

آليع املنتجات املتعلقة بصناعة 

اإلعالن.

من  وغيفها  الزراعية  الهندسة 

املوا  الكيليائية.

-2 صناعة الطباعة.

7) شارع باحلا  الطابق   : مقرها 

األر�سي الدارالبيضاء.

سنة تبتدئ من يوم   99  : أمدها 

التأسيس.

رأسلالها : 11.111)  رهم مقسم 

11)  رهم  111) حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحد7 موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :

السيد وليد الطا�سي 251 حصة.

السيد بدر ابن طيبي 251 حصة.

السيد7 نور7 الحافي 251 حصة.

السيد7  ينة الحافي 251 حصة.

إ ارتها : يدير الشركة كل من :

السيد بدر ابن طيبي.

السيد7  ينة الحافي.

من  تبتدئ   : اإلآتلاعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر  يسلبف 

من كل سنة.

يقتطع من األرباح   : توزيع األرباح 

اإلحتياط  أآل  من   %  5 الصافية 

الصافية  الباقي من األرباح  القانوني 

حسب  املشاركين  على  توزع 

الحصص.

بها  املحتفظة  املبالغ  باستثناء 

املخصصة  أو  املتتالية  للسنوات 

لإلحتياطات حسب قرارت الشركاء.
II- رقم التقييد بالسجل التجاري 

بالدار البيضاء 454227.

6 P

MEDISYSTEME
SARL

بلقت�سى عقد عرفي تم تسجيله 

بالرباط بتاريخ 9 يناير 2121 ثم تقرير 

ما يلي :

 MEDISYSTEME شركة  حل   

SARL رأسلالها 211111.11 رهم.

مقرها اإلآتلاعي زنقة اسهيل رقم 

3 اكدال الرباط.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 2121 يناير   22 التجارية بالرباط في 

تحت رقم 14158).

7 P

مانجلنت كونسيلتين اند أكاونت 

ش.م.م

شركة املوحدين بييس اوطو
ش.م.م

رأسلالها : 61111.11  رهم

املقر اإلآتلاعي : محل رقم 4 شارع 

اللة اسلاء تجزئة نعلة تابريكت 

سال

 3 بلوآب عقد اتفاق جاص يوم 

قرر املساهلون لشركة   2121 يناير 

حل  ش.م.م  اوطو  بييس  املوحدين 

نهائي للشركة وقد تم تعيين السيد 

مجالس محلد للقيام بهذه املهلة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 2121 يناير   27 اإلبتدائية بسال يوم 

تحت رقم التسجيل 34133.

8 P

مانجلنت كونسيلتين اند أكاونت 
ش.م.م

شركة بارارارما�سي نور سال
ش.م.م

رأسلالها : 11111.11)  رهم
املقر اإلآتلاعي : تجزئة بنعلرو رقم 
37 محل رقم 2 سيدي مو�سى سال

 7 بلوآب عقد اتفاق جاص يوم 
قرر املساهلون لشركة   2121 يناير 
حل  ش.م.م  سال  نور  بارافارما�سي 
السيد  تعين  تم  وقد  للشركة  نهائي 

الزيا ي إلياس للقيام بهذه املهلة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 2121 يناير   27 اإلبتدائية بسال يوم 

تحت رقم التسجيل 34134.
9 P

PRICE WELL CONSULTING
SARL AU

شركة محدو 7 املسؤولية بشريك 
وحيد

رأسلالها : 11.111.11)  رهم
املقر اإلآتلاعي : 57 شارع علر 

السالوي الدارالبيضاء
تفويت حصص واستقالة مسيف 

وتعيين مسيف
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   املنعقد 
الشريك  قرر   21(9 نوفلبف   26
الوحيد لشركة برايس ويل كنسلتن 
بشريك  املسؤولية  محدو 7  شركة 
11.111.11)  رهم  رأسلالها  وحيد 
علر  شارع   57 اإلآتلاعي  مقرها 

السالوي الدارالبيضاء ما يلي نصه:
بتفويت  واإلقرار  املوافقة   1-
من  الشركة  في  حصة   (111
السيد  لفائد7  محلد  ا ريب  السيد 
احلدازهر وذلك بثلن 11.11)  رهم 

للحصة الواحد7.
-2 تغييف الفصل 6 و7 من القانون 
الحصص  بتوزيع  املتعلق  األسا�سي 
والرأسلال حيث يصبح السيد أحلد 
ازهر مالكا لجليع الحصص أي 111) 
حصة من فئة 11.11) رهم للحصة 

الواحد7.
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ا ريب  السيد  استقالة  قبول   3-
محلد كلسيف وحيد للشركة.

ازهر،  احلد  السيد  تعيين   4-
فاتح  في  املز ا   مغربية  آنسيته 
976) ب أوال  فارس سطات،  يناير 
مو�سى  أوال   العزيب  بدوار  الساكن 
الحامل  احلد،  ابن  فارس  أوال  
 WB80439 رقم  الوطنية  للبطاقة 
تغييف  وبذلك  للشركة  وحيد  كلسيف 
األسا�سي  القانون  من   (5 الفصل 

املتعلق بالتسييف.
اإلستثنائي  الجلع  -5جول 
بصفته  ازهر  احلد  للسيد  اإلمضاء 

مسيف وحيد للشركة.
املتخذ7  للقرارات  تبعا   6-
والسالفة الذكر تم تحيين واستيفاء 
النظام األسا�سي للشركة ومالئلته مع 
املسؤولية  املحدو 7  الشركة  قانون 

بشريك.
تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
التجارية للدارالبيضاء بتاريخ 2 يناير 

2121 تحت عد  725815.
بلثاتبة مقتطف وبيان

ب.ر.س.ش.م.م

10 P

KNL TRANS
SARL A.U

 24 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   21(9 سبتلبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدو 7 بشريك وحيد.
.KNL TRANS : اإلسم

الهدف اإلآتلاعي :
 نقل امجرين.

بيع موا  البناء.
مقاول بناء.

شارع اللة   ،39  : املقر اإلآتلاعي 
شقة  ،  الطالبق الخامس،  ياقوت، 

الدارالبيضاء.
الرأسلال اإلآتلاعي : 1111.11) 
حصة   (11 إلى  مقسلة   رهم 
11.11)  رهم  بقيلة  إآتلاعية 
السيد7  عينت  الشركة  للحصة 

حبيبة بنخيي مسيف7 للشركة.
املد7 : 99 سنة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727686.
11 P

OMARYOU IMPORT
SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  تم وضع   21(9 )) يسلبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدو 7.
.OMARYOU IMPORT : اإلسم

الهدف اإلآتلاعي :
تصدير واستيفا ،سلع السيارات   

والعربات.
شارع اللة   ،39  : املقر اإلآتلاعي 
شقة  ،  الخامس،  الطابق  ياقوت، 

الدارالبيضاء.
الرأسلال اإلآتلاعي : 1111.11) 
حصة   (11 إلى  مقسلة   رهم 
11.11)  رهم  بقيلة  إآتلاعية 
للحصة الشركة عينت السيد يوسف 

الصبيف مسيف للشركة.
املد7 : 99 سنة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  للدارالبيضاء  التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727685.
12 P

 US EDUCATION شركة
COMPANY PRIVE

شركة مساهلة
رأسلالها : 311.111  رهم

املقر اإلآتلاعي : 284، شارع 
الزرقطوني الدارالبيضاء

رقم السجل التجاري : 453713 
الدارالبيضاء

رقم التعريف الجبائي : 4)395191
تكوين شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
7 يناير 2121، مسجل بالدارالبيضاء 
تم تأسيس   ،2121 يناير   (5 بتاريخ 

شركة باملواصفات التالية :

 US  : الشركة  تسلية 

.EDUCATION COMPANY PRIVE

الشكل : شركة مساهلة.

شارع   ،284  : اإلآتلاعي  املقر 

الزرقطوني الدارالبيضاء.

الغرض األسا�سي :

التعليلية  املؤسسات  استغالل 

الخاصة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

عدا  التجاري،  بالسجل  تقييدها 

التلديد  أو  املسبق  الحل  حاالت 

املنصوص عليها في القانون وفي هذا 

النظام األسا�سي.

الرأسلال : 311.111  رهم تتكون 

من مساهلات نقدية.

: تم تعيين  أعضاء مجلس اإل ار7 

أول أعضاء مجلس إ ار7 الشركة ملد7 

نهاية  في  تنتهي  والتي  سنوات،  ثالث 

لللساهلين  العا ي  العام  اإلآتلاع 

املدعوين لللصا قة على الحسابات 

املالية مجر سنة مالية، والتي ستعقد 

لتأسيس  التالية  الثالثة  السنة  في 

الشركة.

الطازالوي،  املجيد  عبد  السيد 

الكوط  زنقة  بالدارالبيضاء،  مقيم 

املحيط  زنقة  زاوية   اندروميد، 

لبطاقة  والحامل  أنفا  الها ي، 

.B569798 التعريف الوطنية رقم

 EDUCATION شركة 

 ،DEVELOPMENT COMPANY

رأسلالها  مساهلة  شركة 

مقرها  681.111.111  رهم، 

اإلآتلاعي بالدارالبيضاء 284، شارع 

مسجلة  الدارالبيضاء،  الزرقطوني 

بالدارالبيضاء  التجاري  بالسجل 

من  وملثلة   4((169 رقم  تحت 

طرف السيد عبد املجيد الطازالوي، 

بصفته الرئيس املدير العام.

للتنلية  واإلمارات  املغرب  شركة 

رأسلالها  مساهلة  شركة  صوميد 

584.773.111.)  رهم،

بالدارالبيضاء  اإلآتلاعي  مقرها 

مسجلة  الزرقطوني  شارع   284

بالدارالبيضاء  التجاري  بالسجل 

تحت رقم 96595 وملثلة من طرف 

السيد محلد سعد شوفاني الفا�سي.

مقيم  هللا،  نجي  عثلان  السيد 

بالدارالبيضاء، 5، ملر مارونيي، أنفا 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحامل 

.BE742983 رقم

مقيلة  واسو،  كنز7  السيد7 

بالرباط، ))، زنقة غزاو7، السوي�سي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحاملة 

.A342374 رقم

مراقب الحسابات تم تعين السيد 

جبيف،  محاسب  العاريف،  براهيم 

سنة  ملد7  وذلك  الحسابات  مراقب 

مالية واحد7.

تكوين اإلحتياطي وتوزيع األرباح.

للسنة  الصافي  الربح  من  يقتطع 

املالية بعد جصم جسارات السنوات 

املنصرمة عند اإلقتضاء 5 % لتكوين 

مبالغ اإلحتياطي القانوني يصبح هذا   

اإلقتطاع غيف إلزامي إذا تجاوز مبلغ 

رأسلال  عشر  القانوني  اإلحتياطي 

الشركة .

اقتطاعات  إآراء  أيضا  يتم 

أجرى من ربح السنة املالية، الهدف 

املفروضة  اإلحتياطيات  تكوين  منها 

يقرر  أجرى  احتياطيات  أو  قانونيا، 

تكوينها، قبل أي عللية توزيع، بقرار 

أي  أو  العا ية  العامة  الجلعة  من 

منقولة من آديد من طرف  أموال 

هاته الجلعية.

من  توزيعه  املتعين  الربح  يتكون 

والذي  املالية،  للسنة  الصافي  الربح 

يخصم منه الخسائر السابقة ومبالغ 

إليه  ويضاف  اإلحتياطيات،  تكوين 

املالية  السنوات  أرباح  منقوالت 

السابقة.

األسهم  اجل  أرباح  أ اء  يتعين 

أآل أقصاه تسعة أشهر تبتدئ من 

اجتتام السنة املالية .



(387 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

 2( بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجاري 

يناير 2121 تحت رقم 727676.
للنشر واإلستخالص

رئيس مجلس اإل ار7

13 P

شركة سوآيفيكوم

 STE. MG SOLAR
SARL AU

العامة  الجلعية  قرار  بلقت�سى 

يناير   2( يوم  املنعقد7  العا 7  الغيف 

 STE. MG SOLAR لشركة   2121

SARL AU ومقرها اإلآتلاعي رقم 42 

شارع محلد الكغاط الطابق السفلي 

املدينة الجديد7 فاس.

)( التصفية النهائية للشركة قبل 

أوانها.

محلد  لزعر  السيد  تعيين   )2

لتصفية الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   )3

رقم  تحت  بفاس  التجارية  املحكلة 

2020/325 بتاريخ 23 يناير 2121.

(4 P

شركة سوآيفيكوم

 STE. MG SOLAR
SARL AU

العامة  الجلعية  قرار  بلقت�سى 

يناير   2( يوم  املنعقد7  العا 7  الغيف 

 STE. MG SOLAR لشركة   2121

SARL AU ومقرها اإلآتلاعي رقم 42 

شارع محلد الكغاط الطابق السفلي 

املدينة الجديد7 فاس.

)( التصفية النهائية للشركة. 

2( املصا قة على تقرير املف�سي.

3( إبراء ذمة املصفي السيد لزعر 

محلد.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   )3

رقم  تحت  بفاس  التجارية  املحكلة 

2020/365 بتاريخ 24 يناير 2121.

15 P

STE SOSARIA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 7

مقرها االآتلاعي : رقم 37 الطابق 
االول تجزئة ابن جلدون جريبكة

العام  املحضر  بلقت�سى 
9)  يسلبف  بتاريخ  العا ي  الغيف 
 SOSARIA شركة  بلقر   ،21(9
اتخذ  ش.ذ.م.م.،   TRANSPORT

املساهلون القرار التالي :
بيع 331 حصة التي كانت في حوز7 
السيد سامح عبد املجيد الى السيد 

ريا�سي علر.
السيد  الشركة  مسيف  استقالة 

سامح عبد املجيد.
تعيين مسيف آديد للشركة السيد 

ريا�سي حلز7.
تعديل القانون االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
يناير   2 بتاريخ  لخريبكة  االبتدائية 

2121،  تحت رقم 2019/11.
16 P

STE YES CHANGE
SARL AU

السجل التجاري رقم : 4349) 
أكا ير

 8 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الشريك  محضر  قرر   ،2121 يناير 
 STE YES املسلا7  للشركة  الوحيد 
مسؤولية  ذات  شركة   ،CHANGE
برأسلال  وحيد،  بشريك  محدو 7 
مقرها  الكائن  511.111  رهم، 
تيفولي  السياحي  املركب  باكا ير 
القطاع السياحي والشاطئ   ،TIVOLI

ما يلي :
الرفع من راسلال الشركة بلبلغ 
قدره 2.111.111  رهم لينتقل بالتالي 
 2.511.111 511.111  رهم الى  من 
حصة   21.111 بخلق  وذلك   رهم 
اآتلاعية آديد7 من فئة 11)  رهم 
طريق  عن  بالكامل  تحرر  للحصة، 
والذي  الشركة  راسلال  في  الدمج 
سيتم سحب مبلغ 61.111).)  رهم 
  REPORT A NOUVEAU من حساب
حساب  من  841.111  رهم  ومبلغ 
ضد  ومستحقة  أكيد7  » يون 

الشركة« أي ما مجلوعه 2.111.111 

 رهم.

تعديل القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 ،2121 يناير   23 بتاريخ  بأكا ير، 

تحت رقم 8)893.
للخالصة والبيان

17 P

STE YES CHANGE
SARL AU

السجل التجاري رقم : 4349) 

أكا ير

 8 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الشريك  محضر  قرر   ،2121 يناير 

 STE YES املسلا7  للشركة  الوحيد 

مسؤولية  ذات  شركة   ،CHANGE

برأسلال  وحيد،  بشريك  محدو 7 

مقرها  الكائن  511.111  رهم، 

تيفولي  السياحي  املركب  باكا ير 

القطاع السياحي والشاطئ   ،TIVOLI

ما يلي :

العنوان  في  للشركة  فرع  جلق 

التالي :

)، شارع  43، علار7    اكا ير رقم 

موالي عبد هللا، الحي الجديد.

للفرع  االآتلاعي  الهدف  تحديد 

كالتالي :

علليات  بجليع  للقيام  مكتب 

صرف العلالت االآنبية.

مصطفى  تقوى  السيد  تعيين 

غيف  ملد7  الجديد  للفرع  مسيفا 

باالمضاء  تلتيعه  مع  محدو 7، 

التوكيالت  وبجليع  االآتلاعي 

لتلثيل الشركة لدى آليع اال ارات 

العلومية والخاصة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 ،2121 يناير   23 بتاريخ  بأكا ير، 

تحت رقم 7)893.
للخالصة والبيان

18 P

STE FIDUSOUSS

SARL AU

السجل التجاري رقم : 42157 

أكا ير

بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 

محضر  قرر   ،21(9 أغسطس   3(

املسلا7  للشركة  الوحيد  الشريك 

ذات  شركة   ،STE FIDUSOUSS

وحيد،  بشريك  محدو 7  مسؤولية 

الكائن  3.511.111  رهم،  برأسلال  

شارع  ملتقى  بالدارالبيضاء،  مقرها 

علار7  أنوال،  وشارع  املومن  عبد 

املياراج مركز 22، الطابق الثاني رقم 

21 تقرر ما يلي :

تحويل املقر االآتلاعي الى العنوان 

االتي :

أكا ير، علار7 أومليل، الطابق 5، 

رقم 36 و37 شارع الحسن الثاني.

الباقي بدون تغييف.

تعديل القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

أكتوبر    28 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 

9)21، تحت رقم 175332.
للخالصة والبيان

19 P

STE GOLDEN GATE

السجل التجاري رقم : 429) أكا ير

بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 

الجلع  قرر   ،21(9 أكتوبر   (6

املسلا7  للشركة  االستثنائي  العام 

برأسلال   ،STE GOLDEN GATE

مقرها  الكائن  311.111  رهم، 

 21 شارع  تافوكت،  املركب  باكا ير 

أغسطس، ما يلي :

 6 ملد7   آد   متصرفين  تعيين 

سنوات، والتي ستنتهي واليتهم عقب 

حول  العا ي  العام  الجلع  مداولة 

2124، وهم  القوائم التفكيبية لسنة 

كالتالي :
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السيد زهيفي قاسم ؛

السيد زهيفي مارك قاسم ؛

 JANUSCHEK السيد7 
زهيفي  السيد  زوآة   GABRIELLE

مارك قاسم.

بلقت�سى عقد عرفي قرر محضر 

 (6 بتاريخ  املنعقد  اال اري  املجلس 

السيد  تعيين  تم   ،21(9 أكتوبر 
زهيفي قاسم رئيسا لللجلس اال اري 

مديرا  قاسم  مارك  زهيفي  والسيد 

عاما.

وبالتالي سيتم نسييف الشركة على 

الشكل التالي :
زهيفي  للسيد  الوحيد  االمضاء 

قاسم ؛

أو االمضاء املقتفن لكل من السيد 

مارك  زهيفي  والسيد  قاسم  زهيفي 

قاسم.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 ،2121 يناير   (7 بتاريخ  بأكا ير، 

تحت رقم )8925.
للخالصة والبيان

20 P

 STE GALICIA MARRUECOS

IMPORT EXPORT
السجل التجاري رقم : 4349) 

باكا ير

 2 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

الشريك  محضر  قرر   ،21(9 نونبف 

 STE املسلا7  للشركة  الوحيد 

 GALICIA MARRUECOS IMPORT

مسؤولية  ذات  شركة   ،EXPORT

برأسلال  وحيد،  بشريك  محدو 7 

مقرها  الكائن  11.111)  رهم، 

»االئتلانية  شركة  عند  باكا ير، 

شارع  أومليل،  علار7  املعاصر7« 

الحسن الثاني ما يلي :

اعالن الحل املسبق للشركة مند 

تاريخ )3  يسلبف 9)21 ؛

غاسيي،  بييف  السيد  تعيين 

كلصف للشركة ؛

أكا ير،  في  التصفية  تحديد مقر 

علار7 أومليل، شارع الحسن الثاني، 

عند االئتلانية املعاصر7.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 ،2121 يناير   22 بتاريخ  بأكا ير، 

تحت رقم 89298.
للخالصة والبيان

21 P

 STE DERICHEBOURG

AQUA MAROC
.S.A

CAPITAL : 300.000 DHS

 SIEGE SOCIAL :  AV MEHDI BEN

 BARKA LOT SOUMIA LOT N°5

SOUISSI RABAT

R.C. N°: 116597

تعيين أعضاء مجلس اال ار7 وتنظيم 
الحكامة

بلقت�سى الجلع العام املنعقد في 

االآتلاعي  باملقر   21(9 سبتلبف   23

للشركة بالرباط، قرر ما يلي :

تعيين أعضاء مجلس اال ار7 ملد7 

االآتلاع  نهاية  في  تنتهي  سنوات   6

العام واملسمى باملوافقة على السنة 

املالية املنتهية في 31 سبتلبف 2124.

 DERICHEBOURG A&D شركة 

املسجلة   ،DEVELOPPEMENT

برقم  بالرباط  التجاري  السجل  في 

السيد  طرف  من  ملثلة   ،(((3(9

.YOUSSEF AHIZOUNE

الحامل   FARID HAJBI السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BJ135286

 ALAEDDINE BENTBIB السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.JF33062 رقم

وفقا ملداوالت 23 سبتلبف 9)21، 

فان مجلس اال ار7 :

 YOUSSEF السيد  باستقالة  أقر 

كنائبا  مهامه  من    AHIZOUNE

للرئيس التنفيذي.

التي  الشركة  ا ار7  طريقة  اجتار 

سيتم تشغيلها من قبل رئيس مجلس 

اال ار7 والرئيس التنفيذي.

 YOUSSEF السيد  تعيين 

لبطاقة  الحامل    AHIZOUNE

 A7((969 رقم  الوطنية  التعريف 

كرئيس  ومدير تنفيذي ملد7 تنتهي في 

لللوافقة على  العام  االآتلاع  نهاية 

 31 البيانات املالية للسنة املنتهية في 

سبتلبف 2124.

وقد تم االيداع القانوني باملحكلة 

التجارية بالرباط تحت رقم 12596) 

بتاريخ 4) أكتوبر 9)21.

22 P

 STE DERICHEBOURG

 INTERIM FORMATION

EVOLUTION  MAROC
.S.A

CAPITAL : 300.000 DHS

 SIEGE SOCIAL :  AV MEHDI BEN

 BARKA LOT SOUMIA LOT N°5

SOUISSI RABAT

R.C. N°: 116599

تعيين أعضاء مجلس اال ار7 وتنظيم 
الحكامة

بلقت�سى الجلع العام املنعقد في 

االآتلاعي  باملقر   21(9 سبتلبف   23

للشركة بالرباط، قرر ما يلي :

تعيين أعضاء مجلس اال ار7 ملد7 

االآتلاع  نهاية  في  تنتهي  سنوات   6

العام واملسمى باملوافقة على السنة 

املالية املنتهية في 31 سبتلبف 2124.

 DERICHEBOURG A&D شركة 

املسجلة   ،DEVELOPPEMENT

برقم  بالرباط  التجاري  السجل  في 

السيد  طرف  من  ملثلة   ،(((3(9

.YOUSSEF AHIZOUNE

الحامل   FARID HAJBI السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BJ135286

 ALAEDDINE BENTBIB السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.JF33062 رقم

وفقا ملداوالت 23 سبتلبف 9)21، 

فان مجلس اال ار7 :

 YOUSSEF السيد  باستقالة  أقر 

كنائبا  مهامه  من    AHIZOUNE

للرئيس التنفيذي.

التي  الشركة  ا ار7  طريقة  اجتار 

سيتم تشغيلها من قبل رئيس مجلس 

اال ار7 والرئيس التنفيذي.

 YOUSSEF السيد  تعيين 

لبطاقة  الحامل    AHIZOUNE

 A7((969 رقم  الوطنية  التعريف 

كرئيس  ومدير تنفيذي ملد7 تنتهي في 

لللوافقة على  العام  االآتلاع  نهاية 

 31 البيانات املالية للسنة املنتهية في 

سبتلبف 2124.

وقد تم االيداع القانوني باملحكلة 

التجارية بالرباط تحت رقم 12596) 

بتاريخ 4) أكتوبر 9)21.

23 P

STE DERICHEBOURG

SIDI ALLAL EL BAHRAOUI
.S.A

CAPITAL : 1.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL :  3 QUARTIER

 AL MOUSTAKBAL SIDI ALLA EL

BAHRAOUI

R.C. N°: 28605

تعيين أعضاء مجلس اال ار7 وتنظيم 
الحكامة

لشركة  العام  الجلع  بلقت�سى 

 DERICHEBOURG SIDI ALLAL

رأسلالها   ،EL BAHRAOUI S.A

 23 بتاريخ  قرر  111.111.)  رهم، 

سبتلبف 9)21 ما يلي :

 تعيين أعضاء مجلس اال ار7 ملد7 

االآتلاع  نهاية  في  تنتهي  سنوات   6

العام واملسمى باملوافقة على السنة 

املالية املنتهية في 31 سبتلبف 2124.
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 DERICHEBOURG A&D شركة 
املسجلة   ،DEVELOPPEMENT
برقم  بالرباط  التجاري  السجل  في 
السيد  طرف  من  ملثلة   ،(((3(9

.YOUSSEF AHIZOUNE
الحامل   FARID HAJBI السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BJ135286
 ALAEDDINE BENTBIB لسيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.JF33062 رقم
وفقا ملداوالت 23 سبتلبف 9)21، 

فان مجلس اال ار7 :
 YOUSSEF السيد  باستقالة  أقر 
كنائبا  مهامه  من    AHIZOUNE

للرئيس التنفيذي.
التي  الشركة  ا ار7  طريقة  اجتار 
سيتم تشغيلها من قبل رئيس مجلس 

اال ار7 والرئيس التنفيذي.
 YOUSSEF السيد  تعيين 
لبطاقة  الحامل    AHIZOUNE
 A7((969 رقم  الوطنية  التعريف 
كرئيس  ومدير تنفيذي ملد7 تنتهي في 
لللوافقة على  العام  االآتلاع  نهاية 
 31 البيانات املالية للسنة املنتهية في 

سبتلبف )212.
وقد تم االيداع القانوني باملحكلة 
رقم  تحت  بالخليسات،  االبتدائية 

27937 بتاريخ 28 أكتوبر 9)21.
24 P

STE DERICHEBOURG
 CASABLANCA

.S.A
CAPITAL : 32.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL :  56 RUE DE
FRANCE VILLE CASABLANCA

R.C. N°: 436301
تعيين أعضاء مجلس اال ار7 وتنظيم 

الحكامة
لشركة  العام  الجلع  بلقت�سى 
 DERICHEBOURG CASABLANCA
32.111.111  رهم،  رأسلالها   ،S.A
قرر بتاريخ 23 سبتلبف 9)21 ما يلي :

 تعيين أعضاء مجلس اال ار7 ملد7 
االآتلاع  نهاية  في  تنتهي  سنوات   6
العام واملسمى باملوافقة على السنة 

املالية املنتهية في 31 سبتلبف 2124.
 DERICHEBOURG A&D شركة 
املسجلة   ،DEVELOPPEMENT
برقم  بالرباط  التجاري  السجل  في 
السيد  طرف  من  ملثلة   ،(((3(9

.YOUSSEF AHIZOUNE
الحامل   FARID HAJBI السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BJ135286
 ALAEDDINE BENTBIB السيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.JF33062 رقم
وفقا ملداوالت 23 سبتلبف 9)21، 

فان مجلس اال ار7 :
 YOUSSEF السيد  باستقالة  أقر 
كنائبا  مهامه  من    AHIZOUNE

للرئيس التنفيذي.
التي  الشركة  ا ار7  طريقة  اجتار 
سيتم تشغيلها من قبل رئيس مجلس 

اال ار7 والرئيس التنفيذي.
 YOUSSEF السيد  تعيين 
لبطاقة  الحامل    AHIZOUNE
 A7((969 رقم  الوطنية  التعريف 
كرئيس  ومدير تنفيذي ملد7 تنتهي في 
لللوافقة على  العام  االآتلاع  نهاية 
 31 البيانات املالية للسنة املنتهية في 

سبتلبف 2123.
وقد تم االيداع القانوني باملحكلة 
رقم  تحت  بالدارالبيضاء،  التجارية 

8441)7 بتاريخ 28 أكتوبر 9)21.
25 P

STE DERICHEBOURG
 RABAT

.S.A
CAPITAL : 3.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : DEPOT
 COMMUNAL, AOUALJA

 YOUSSOUFIA RABAT
R.C. N°: 111683

تعيين أعضاء مجلس اال ار7 وتنظيم 
الحكامة

بلقت�سى الجلع العام املنعقد في 
باملقر االآتلاعي   ،21(9 سبتلبف   23

للشركة بالرباط، قرر ما يلي :

 تعيين أعضاء مجلس اال ار7 ملد7 

االآتلاع  نهاية  في  تنتهي  سنوات   6

العام واملسمى باملوافقة على السنة 

املالية املنتهية في 31 سبتلبف 2124.

 DERICHEBOURG A&D شركة 

املسجلة   ،DEVELOPPEMENT

برقم  بالرباط  التجاري  السجل  في 

السيد  طرف  من  ملثلة   ،(((3(9

.YOUSSEF AHIZOUNE

الحامل   FARID HAJBI السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BJ135286

 ALAEDDINE BENTBIB السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.JF33062 رقم

السيد  الحسابات  جبيف  تعيين 

الحامل   ،  TAHAR ASEMAHERI

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

ملد7 ثالت سنوات تنتهي   ،J413983

العامة  الجلعية  اآتلاع  نهاية  في 

املالية  املالية للسنة  البيانات  بشأن 

ليحل   ،212( 31سبتلبف  في  املنتهية 

.AMINE OMARY محل السيد

وفقا ملداوالت 23 سبتلبف 9)21، 

فان مجلس اال ار7 :

 YOUSSEF السيد  باستقالة  أقر 

كنائبا  مهامه  من    AHIZOUNE

للرئيس التنفيذي.

التي  الشركة  ا ار7  طريقة  اجتار 

سيتم تشغيلها من قبل رئيس مجلس 

اال ار7 والرئيس التنفيذي.

 YOUSSEF السيد  تعيين 

لبطاقة  الحامل    AHIZOUNE

 A7((969 رقم  الوطنية  التعريف 

مدته  ملد7  تنفيذي  ومدير  كرئيس  

العام  االآتلاع  نهاية  في  تنتهي 

لللوافقة على البيانات املالية للسنة 

املنتهية في 31 سبتلبف 2123.

وقد تم االيداع القانوني باملحكلة 

رقم  تحت  بالرباط،  التجارية 

12594) بتاريخ 4) أكتوبر 9)21.

26 P

STE DERICHEBOURG

 KENITRA

.S.A

CAPITAL : 3.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : N°126 IMM

 MARWA »A« , BUREAU N°8

 , ANGLE MOULAY YOUSSEF

 KENITRA

R.C. N°: 46365

تعيين أعضاء مجلس اال ار7 وتنظيم 

الحكامة

لشركة  العام  الجلع  بلقت�سى 

 ،DERICHEBOURG KENITRA S.A

قرر  3.111.111  رهم،  رأسلالها 

بتاريخ 23 سبتلبف 9)21 ما يلي :

 تعيين أعضاء مجلس اال ار7 ملد7 

االآتلاع  نهاية  في  تنتهي  سنوات   6

العام واملسمى باملوافقة على السنة 

املالية املنتهية في 31 سبتلبف 2124.

 DERICHEBOURG A&D شركة 

املسجلة   ،DEVELOPPEMENT

برقم  بالرباط  التجاري  السجل  في 

السيد  طرف  من  ملثلة   ،(((3(9

.YOUSSEF AHIZOUNE

الحامل   FARID HAJBI السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BJ135286

 ALAEDDINE BENTBIB السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.JF33062 رقم

وفقا ملداوالت 23 سبتلبف 9)21، 

فان مجلس اال ار7 :

 YOUSSEF السيد  باستقالة  أقر 

كنائبا  مهامه  من    AHIZOUNE

للرئيس التنفيذي.

التي  الشركة  ا ار7  طريقة  اجتار 

سيتم تشغيلها من قبل رئيس مجلس 

اال ار7 والرئيس التنفيذي.
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 YOUSSEF السيد  تعيين 

لبطاقة  الحامل    AHIZOUNE

 A7((969 رقم  الوطنية  التعريف 

تلده  ملد7  تنفيذي  ومدير  كرئيس  

العام  االآتلاع  نهاية  في  تنتهي 

لللوافقة على البيانات املالية للسنة 

املنتهية في 31 سبتلبف 2124.

وقد تم االيداع القانوني باملحكلة 

)7345 بتاريخ  بالقنيطر7، تحت رقم 

5) نونبف 9)21.

27 P

 STE DERICHEBOURG A&D

DEVELOPPEMENT
S.A

CAPITAL : 3.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 MEHDI BEN BARKA LOT

 SOUMIA LOT N°5 SOUISSI

 RABAT

R.C. N°: 111319

تعيين أعضاء مجلس اال ار7 وتنظيم 
الحكامة

بلقت�سى الجلع العام 23 سبتلبف 

للشركة  االآتلاعي  باملقر   21(9

بالرباط، قرر ما يلي :

 تعيين أعضاء مجلس اال ار7 ملد7 

االآتلاع  نهاية  في  تنتهي  سنوات   6

العام واملسمى باملوافقة على السنة 

املالية املنتهية في 31 سبتلبف 2124.

شركة RHADES SARL، املسجلة 

برقم  بالرباط  التجاري  السجل  في 

على  حصولها  بعد   ،(15529

 ZINEB السيد7  الدائلة  ملثلتها 

لبطاقة  الحاملة   AHIZOUNE

.A391185 التعريف الوطنية رقم

 DERICHBOURG شركة 

املسجلة في السجل   ،  MAROC S.A

بعد   ،88715 التجاري بالرباط برقم 

السيد  الدائم  ملثلها  على  حصولها 

الحامل   YOUSSEF AHIZOUNE

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A7((969

السيد  الحسابات  مراقب  تعيين 

الحامل   ،TAHAR ASEMAHERI

 CIN لبطاقة التعريف الوطنية رقم 

J413983، ملد7 ثالث 3 سنوات تنتهي 

العامة  الجلعية  اآتلاع  نهاية  في 

املالية  املالية للسنة  البيانات  بشأن 

املنتهية في 31 سبتلبف )212.

وفقا ملداوالت 23 سبتلبف )212، 

فان مجلس اال ار7 :

 YOUSSEF السيد  باستقالة  أقر 

كنائبا  مهامه  من    AHIZOUNE

للرئيس التنفيذي.

التي  الشركة  ا ار7  طريقة  اجتار 

سيتم تشغيلها من قبل رئيس مجلس 

اال ار7 والرئيس التنفيذي.

 YOUSSEF السيد  تعيين 

لبطاقة  الحامل    AHIZOUNE

 A7((969 رقم  الوطنية  التعريف 

مدته  ملد7  تنفيذي  ومدير  كرئيس  

العام  االآتلاع  نهاية  في  تنتهي 

لللوافقة على البيانات املالية للسنة 

املنتهية في 31 سبتلبف 2123.

وقد تم االيداع القانوني باملحكلة 

رقم  تحت  بالرباط،  التجارية 

12745) بتاريخ 22 أكتوبر 9)21.

28 P

STE DERICHEBOURG

 MAROC
S.A

CAPITAL : 5.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 MEHDI BEN BARKA LOT

 SOUMIA LOT N°5 SOUISSI

 RABAT

R.C. N°: 88705

تعيين أعضاء مجلس اال ار7 وتنظيم 
الحكامة

بلقت�سى الجلع العام املنعقد في 

باملقر االآتلاعي   ،21(9 سبتلبف   23

للشركة بالرباط، قرر ما يلي :

 تعيين أعضاء مجلس اال ار7 ملد7 

االآتلاع  نهاية  في  تنتهي  سنوات   6

العام واملسمى باملوافقة على السنة 

املالية املنتهية في 31 سبتلبف 2124.

 DERICHEBOURG A&D شركة 

املسجلة   ،DEVELOPPEMENT

برقم  بالرباط  التجاري  السجل  في 

السيد  طرف  من  ملثلة   ،(((3(9

.YOUSSEF AHIZOUNE

الحامل   FARID HAJBI السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.BJ135286

 ALAEDDINE BENTBIB السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
.JF33062 رقم

 YOUSSEF السيد  باستقالة  أقر 

كنائبا  مهامه  من    AHIZOUNE

للرئيس التنفيذي.

التي  الشركة  ا ار7  طريقة  اجتار 

سيتم تشغيلها من قبل رئيس مجلس 

اال ار7 والرئيس التنفيذي.

 YOUSSEF السيد  تعيين 

لبطاقة  الحامل    AHIZOUNE

 A7((969 رقم  الوطنية  التعريف 

مدته  ملد7   تنفيذي  ومدير  كرئيس  

العام  االآتلاع  نهاية  في  تنتهي 

لللوافقة على البيانات املالية للسنة 

املنتهية في 31 سبتلبف 2124.

وقد تم االيداع القانوني باملحكلة 

رقم  تحت  بالرباط،  التجارية 

12595) بتاريخ 4) أكتوبر 9)21.

29 P

STE PHARMACIE SAMAA
SARL  AU

CAPITAL SOCIAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOT MANZAH

 ARRIAD 1 N°201 KSAR EL

KEBIR

تأسيس شركة
بتاريخ  تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

واملصاقة  وضع   ،21(9 نونبف   27

وتسجيل الوثائق املتعلقة :

 STE PHARMACIE بتأسيس 

.SAMAA SARL AU

 PHARMACIE : العنوان التجاري

.SAMAA SARL AU

املنزه  تجزئة   : االآتلاعي  املقر 

الرياض ) رقم )21 القصر الكبيف.

املد7 : 99 سنة.

 (11.111  : الشركة  رأسلال 

 رهم.

النشاط املزاول: صيدلية.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 7 بشريك وحيد.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد7 الهام املسعو ي.

والتسجيل  القانوني  االيداع  تم 

الكبيف  بالقصر  االبتدائية  باملحكلة 

بتاريخ )2 يناير 2121، تحت رقم 65.

30 P

STE CCM CONSEILS

SARL

مكتب الحسابات واالستشار7

 BUREAU DE COMPTABILITE CONSEILS

FISCAL

 COMPTABLE AGREE PAR MEMBRE DE

L›OPCA

 ADRESSE : N°136, RUE ALKAHIRA

 COMATRAV 1, 1ER ETAGE APPT N°2

TEMARA

STE DRIVE ACADEMY

SARL AU

بيع الحصص، استقالة مسيف 
وتعيين مسيف آديد لشركة

  25 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

 DRIVE 9)21 قررت شركة  يسلبف 

ACADEMY SARL AU ش.م.م ذات 

الشريك الوحيد تقرر ما يلي :

11) حصة في ملكية السيد  بيع   

محلد  السيد  الى  بولحجور  محلد 

الباز.

محلد  السيد   : مسيف  استقالة 

بولحجور وتعيين السيد محلد الباز 

مسيف آديد لشركة.
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تحيين القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بتلار7  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2121 يناير   22 بتاريخ 

.3131

31 P

STE MERNISSI CREATIONS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رأسلالها : 11.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : علار7 337)، 

ماكزا رقم 2، حي الوفاق تلار7

املساهلين،  ملداوالت  طبقا 

املجتلعين بالجلع العام الغيف العا ي 

قد تقرر  ،21(9 )3  يسلبف   بتاريخ 

 ما يلي :

فسخ  حسابات  على  املصا قة 

الشركة الى حدو  )3  يسلبف 9)21، 

وعدم املتابعة التامة ملأمور التصفية.

املصا قة على القرارات الخاصة 

املنفذ7 من طرف  العلليات  وآليع 

مأمور التصفية.

فسخ قطعيا الشركة مسبقا.

بكتابة  القانوني  الوضع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بتلار7، بتاريخ 23 يناير 2121، تحت 

رقم )313.
قصد النشر

32 P

STE TOPITRAV
SARL

رقم السجل التجاري : ))482

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،21(9 6) يوليو 

الخصائص  ذات  للشركة  االسا�سي 

التالية :

 STE TOPITRAV الشركة  اسم 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7.

 2 6)  رب  رقم   : الشركة  مقر 

ويسالن  املحلدية  زنقة  السالم  حي 

مكناس.

موضوع الشركة : األشغال العامة 

والبناء.

مد7 الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تاسيسها.

 (11.111  : الشركة  رأسلال 

 رهم.

الشريك والحصة :

محلد أبو الحسن بطاقة التعريف 

.D623422 الوطنية

511 حصة من فئة 11)  رهم.

التعريف  التاج بطاقة  إسلاعيل 

:DO3119 الوطنية

511 حصة من فئة 11)  رهم.

مسيف الشركة : محلد أيو الحسن 

وإسلاعيل التاج.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ  بلكناس  لالستثلار  الجهوي 

6) أغسطس 9)21، كلا تم تسجيل 

الشركة في املحكلة التجارية بلكناس 

رقم 48277.

33 P

TAMESNA SERVICE
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : DOUAR

 LAMAAGLA COMMUNE

 RURAL SIDI YAHIA ZAER 12150

TEMARA

تسمية املسريان :
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  بالرباط  حرر  عا ي  الغيف 

تم االتفاق على   ،21(9 )3  يسلبف 

ما يلي :

تسلية املسيفان : السيد بنواضح 

كلال والسيد بنواضح عبد الحليد.

سلطة التوقيع االآتلاعي : السيد 

بنواضح كلال والسيد بنواضع عبد 

الحليد.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 14196) 
(السجل   2121 يناير   23 بتاريخ 

التجاري رقم )6)94).
34 P

مكتب محلد بوزبع

تلار7

FIRMAPRO
س ت : 3))2)) بالرباط
استقالة مسيف7 الشركة

تعيين مسيف آديد للشركة
تعديل التوقيع

تحيين القوانين األساسية للشركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتلار7 
قررت الشريكة   ،21(9 23  يسلبف 
ش   FIRMAPRO لشركة  الوحيد7 
111.111.)  رهم،  رأسلالها  ذ م م، 
مقرها بتلار7 تجزئة 24 هكتار، علار7 

33، محل رقم 2، ما يلي :
استقالة السيد7 نا ية لطفي من 

مهامها كلسيف7 للشركة.
العبا ي  إسلاعيل  السيد  تعيين 
غيف  ملد7  للشركة  وحيد  كلسر 

محدو 7.
تعديل التوقيع.

األساسية  القوانين  تحيين 
للشركة.

من   (4 املا 7  تعديل  تم  وبذلك 
القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2121 يناير   22 بتاريخ 

.(14161
من أآل االستخالص والبيان

35 P

األستاذ7 مريم و غيفي

موثقة بفاس

8 شارع الجيش امللكي، إقامة اليسر، الطابق 

األول رقم ) - فاس

شركة كنز الرضا
ش م م

مقرها االآتلاعي : بفاس طريق 
ايلوزار،  رب الشرايبي، وا  عليف، 

بلوك F4، شقة 7
بلقت�سى محضر الجلعية العامة 
أكتوبر و17   29 الغيف العا ية بتاريخ 
و19 نوفلبف و13 و16  يسلبف 9)21 

لشركة كنز الرضا ش م م.

طريق  بفاس   : االآتلاعي  مقرها 

وا  عليف،  ايلوزار،  رب الشرايبي، 

بلوك F4، شقة 7.
بنجلون  توفيق  السيد  تعيين  تم 

إلى آانب السيد7 وفاء  ثاني  كلسيف 

بوبراهمي لشركة كنز الرضا ش م م.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لللحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

يناير   (6 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2121، تحت رقم 224/2020.
بلثابة مقتطف وبيان

36 P

 ZAITOUNY BEAUTY

CENTER
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات شريك وحيد
بلقت�سى عقد عرفي حرر بتاريخ 6 

2121، تم تأسيس شركة ذات  يناير 

مسؤولية محدو 7 ذات شريك وحيد 

والتي تحلل الخصائص التالية :

 ZAITOUNY  : الشركة  تسلية 

.BEAUTY CENTER

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدو 7 ذات شريك وحيد.

في  محد   االآتلاعي  الرأسلال 

 (111 على  مقسم  11.111)  رهم 

11)  رهم  حصة اآتلاعية من فئة 

للواحد7.

الزيتوني  السيد7 سناء   : الشركاء 

الشركة  راسلال  من   %100 وتللك 

أي 111) حصة.

الهدف االآتلاعي : حالقة للنساء.

 26 القنيطر7   : االآتلاعي  املقر 
غرنيط  ومحلد  شوقي  احلد  زنقة 

بلوك C مكتب رقم 14.

السنة املالية : تبتدئ السنة املالية 

)3  يسلبف  من فاتح يناير وتنتهي في 

ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ 

التسجيل.

املد7 : 99 سنة.

سناء  السيد7  تعيين   : التسييف 

غيف  ملد7  للشركة  كلسيف7  الزيتوني 

محد 7.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7 بتاريخ 21 يناير 

2121 تحت الرقم 73983.

37 P

AARBALA

SARL

رأسلالها : 1.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : رقم 231)، أمال 

5، حي املسيف7، يعقوب املنصور 

الرباط

تفويت حصص

تحويل رشكة ذات املسؤولية املحدودة 

برشيك وحيد إىل رشكة ذات املسؤولية 

املحدودة

االستثنائي  العام  الجلع  إن 

املنعقد بتاريخ 6)  يسلبف 9)21، قد 

قرر ما يلي :

اآتلاعية  حصص   (1 تفويت 

 JOSE ROSENDO من طرف السيد

FERNANDEZ BLANCO لفائد7 :

محلد مقبول ()( حصة واحد7.

محلد بلحاج (3( ثالث حصص.

 VICENTE BENEDITO

GIMENO 6 حصص.

املسؤولية  ذات  الشركة  تغييف 

املحدو 7 بشريك وحيد لتصبح شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 وإعا 7 انشاء 

شركة  شكل  على  األسا�سي  القانون 

ذات املسؤولية املحدو 7.

 JOSE ROSENDO تعيين السيد 

مسيفا   FERNANDEZ BLANCO

وحيدا للشركة ملد7 غيف محدو 7.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2121 يناير   23 بتاريخ 

.(14177

38 P

شركة باليا ريش
رأسلالها : 1.111)3.1  رهم

مقرها االآتلاعي تجزئة املسيف7 

الخضراء الجزء الثالث رقم 422 

املرصة لعيون

سجلها التجاري رقم 7295.

بلوآب محضر استثنائي لشركاء 

تقرر   2121 يناير   (1 الشركة بتاريخ 

ما يلي :

تفويت آليع الحصص في ملكية 

السيد محلد مرابط في شركة باليا 

إلى السيد  حصة   51 فيش وعد ها 

ابراهيم مرابط.

تغييف الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدو 7 املسؤولية إلى شركة 

محدو 7 املسؤولية بشريك وحيد.

الرفع من رأسلال الشركة ليصبح 

 (1.111 1.111)3.1  رهم، بدال من 

 رهم.

تعديل الفصلين 6 و7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بالعيون  التجارية 

2121 تحت رقم 196/2020.

39 P

DRODAR

SARL

حل الشركة قبل األوان
العام  الجلع  محضر  إثر  على 

 DRODAR االستثنائي لشركاء شركة

SARL بتاريخ 6)  يسلبف 9)21، قرر 

ما يلي :

حل شركة DRODAR SARL قبل 

األوان.

تسلية مصف للشركة في شخص 

الحامل  أقرطاس  الحسان  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.D421368

للشركة  االآتلاعي  املقر  آعل 

زاوية شارع الصنوبر   (1 والكائن ب 

الذهب  وا   حي  الخروب  وزنقة 

لتصفية  كلقر  سال،  لعيايد7 

حسابات الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (5 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2121، تحت رقم 33986.

40 P

HY DARNA
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7
بتاريخ  بلقت�سى عقد عرفي حرر 

تم  الرباط،  في   ،21(9 2)  يسلبف 

تحرير لشركة ذات مسؤولية محدو 7 

والتي تحلل املليزات التالية :

 HY DARNA : مقاولة   : التسلية 

شركة ذات مسؤولية محدو 7.

الهدف : التطوير العقاري، أعلال 

حر7.

ضاية  زنقة   6  : االآتلاعي  املقر 

أكدال   (6 عوا الطابق الرابع الشقة 

الرباط.

مد7 قيام الشركة : 99 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رأسلال الشركة : يقدر ب 1.111) 

11) حصة من فئة   رهم مقسم إلى 

11)  رهم للواحد7 موزعة كالتالي :

 51  MME HALA FAOUZI
حصة.

 51  M AYMAN JAWADI
حصة.

التسييف واإلمضاء : تسييف الشركة 

ملد7 غيف محدو 7 من طرف :

 MME HALA FAOUZI ET M

تصبح الشركة   ،AYMAN JAWADI

ملزمة بتوقيع.

 MME HALA FAOUZI OU M

.AYMAN JAWADI

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3  يسلبف من كل سنة.

بعد اقتطاع %5   : تقسيم األرباح 
كاحتياط قانوني يوزع الباقي حسب 

قرار الشركاء.
التسجيل : تم التسجيل باملحكلة 
التجارية للرباط يوم 23 يناير 2121، 

تحت الرقم )4244).
ملخص من أآل النشر

41 P

STE GLORIA PEINTURE
ش م م 

رأسلال : 31.111  رهم
املقر االآتلاعي : أيت حلا  أيت 

بوبيدمان عين تاوآطات
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بعين 
 ،21(9 أبريل   23 بتاريخ  تاوآطات 
للشركة  العامة  الجلعية  قررت 
 STE املحدو 7  املسؤولية  ذات 
ذات رأسلال   GLORIA PEINTURE
31.111  رهم والذي يوآد  يقدر ب 
مقرها االآتلاعي ب أيت حلا  أيت 

بوبيدمان عين تاوآطات ما يلي :
املوافقة على تقرير التصفية.

التصفية النهائية إنطاال من اليوم.
مهامه  من  بورور  ميلو   إعفاء 

كلصفي للشركة وإبرائه.
من  الشركة  تشطيب  طلب 

السجل التجاري رقم )44)3.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 

بتاريخ 8 يناير 2121، تحت رقم 24.
42 P

STE STEIN WERK
SARL AU

رأسلال 51.111  رهم
املقر االآتلاعي : قسارية الهواري 
عبد هللا رقم 1) عين تاوآطات

عين  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،2121 يناير   (3 بتاريخ  تاوآطات 
قررت الجلعية العامة للشركة ذات 
 STE املسؤولية املحدو 7 ذات شريك
STEIN WERK ذات رأسلال يقدر ب 
مقرها  يوآد  والذي  51.111  رهم 
االآتلاعي بقسارية الهواري عبد هللا 

رقم 1) عين تاوآطات ما يلي :
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املوافقة على تقرير التصفية.

من  إنطالقا  النهائية  التصفية 

اليوم.

 STEINMETZ السيذ  إعفاء 

MICHAEL FERDINAND من مهامه 

كلصفي للشركة وإبرائه.

من  الشركة  تشطيب  طلب 

السجل التجاري رقم 73)47.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 

بتاريخ )2 يناير 2121، تحت رقم 96.

43 P

RAMA TRANSFERT
تأسيس شركة محدو 7 املسؤولية

عين  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 ،21(9 2)  يسلبف  تاوآطات بتاريخ 

تم وضع القوانين األساسية للشركة 

والتي تحلل الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو 7.

.RAMA TRANSFERT : إسلها

هدفها : وسيط في تحويل األموال.

وسيط في آليع العلليات.

العلليات  آليع  عامة  وبصفة 

الصناعية،  املالية،  التجارية، 

ترتبط  التي  العقارية  وغيف  العقارية 

مباشر7  غيف  أو  مباشر7  بصفة 

بكل  أو  أعاله  املذكور7  باألهداف 

هدف آجر مشابه أو مرتبط أو قابل 

لللساهلة في تنلية الشركة تحت أي 

شكل من األشكال.

حي   1( محل تجاري رقم   : مقرها 

رزق رقم 16 عين تاوآطات.

من يوم  سنة ابتداء   99  : أمدها 

التأسيس.

11.111)  رهم   : رأسلالها 

مقسلة إلى 111) حصة بقيلة 11) 

 رهم للواحد7، موزعة كالتالي :

 511 الكرام  أبو  الحسين  السيد 

للواحد7  11)  رهم  بقيلة  حصة 

51.111  رهم.

السيد مجدولين احلامو�سي 511 
للواحد7  11)  رهم  بقيلة  حصة 

51.111  رهم.
11)  رهم  بقيلة  حصة   (111

للواحد7 ب 11.111)  رهم.
وملد7  الشركة  يدير   : إ ارته 
مجدولين  للسيد7  محد 7  غيف 

احلامو�سي.
من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر  يسلبف 

من كل سنة.
يقتطع من األرباح   : توزيع األرباح 
االحتياط  أآل  من   %5 الصافية 
القانوني والباقي من األرباح الصافية 
حسب  املشاركين  على  توزع 
املبالغ املحتفظة  الحصص باستثناء 
املخصصة  أو  املتتالية  للسنوات  بها 
لالحتياطات حسب قرارات الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكلة  لدى  القانوني 
 ،21(9 27  يسلبف  يوم  بلكناس 

تحت رقم 5327.
 4914( رقم  التجاري  السجل 

بتاريخ 27  يسلبف 9)21.
44 P

DUBAI GSM
تأسيس شركة محدو 7 املسؤولية

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بفتس 
تم وضع   ،21(9 6)  يسلبف  بتاريخ 
والتي  للشركة  األساسية  القوانين 

تحلل الخصائص التالية :
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدو 7.
.DUBAI GSM : إسلها

هدفها : بيع اكسسوارات الهاتف.
التجار7 عامة.

استيفا  وتصدير.
العلليات  آليع  عامة  وبصفة 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
ترتبط  التي  العقارية  وغيف  العقارية 
مباشر7  غيف  أو  مباشر7  بصفة 
بكل  أو  أعاله  املذكور7  باألهداف 
هدف آجر مشابه أو مرتبط أو قابل 
لللساهلة في تنلية الشركة تحت أي 

شكل من األشكال.

محل تجاري الكائن رقم   : مقرها 
املدينة  الوكيلي  احلد  شارع   22

الجديد7 فاس.
من يوم  سنة ابتداء   99  : أمدها 

التأسيس.
11.111)  رهم   : رأسلالها 
مقسلة إلى 111) حصة بقيلة 11) 

 رهم للواحد7، موزعة كالتالي :
السيد محلد بوهيوفى 511 حصة 
 51.111 11)  رهم للواحد7  بقيلة 

 رهم.
 511 بوهيوفي  اسلاعيل  السيد 
للواحد7  11)  رهم  بقيلة  حصة 

51.111  رهم.
11)  رهم  بقيلة  حصة   (111

للواحد7 ب 11.111)  رهم.
غيف  وملد7  الشركة  يدير   : إ ارته 
بوهيوفي  محلد  للسيد  محد 7 

والسيد اسلاعيل بوهيوفي.
من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر  يسلبف 

من كل سنة.
يقتطع من األرباح   : توزيع األرباح 
االحتياط  أآل  من   %5 الصافية 
القانوني والباقي من األرباح الصافية 
حسب  املشاركين  على  توزع 
املبالغ املحتفظة  الحصص باستثناء 
املخصصة  أو  املتتالية  للسنوات  بها 
لالحتياطات حسب قرارات الشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكلة  لدى  القانوني 
2121، تحت رقم  7 يناير  بفاس يوم 

.77
 6(49( رقم  التجاري  السجل 

بتاريخ 7 يناير 2121.
45 P

بيكوف
مكتب الحسابات واالستشار7

1) زنقة البندقية، شقة 2 املحيط، الرباط
رقم الهاتف : )153726231

 CAFETERIA GLACIER VAL
D’OR

بللقدم سامي
عقد كراء تسييف حر أصل تجاري

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
مسجل   21(9 نوفلبف   29 بتاريخ 

قامت   ،21(9 ))  يسلبف  بتاريخ 
 CAFETERIA GLACIER الشركة 
تسييف حر لألصل  بكراء   VAL D’OR
التجاري  بالسجل  املقيد  التجاري 
والكائن   67559 رقم  تحت  بالرباط 
شارع املغرب العربي علار7 ب   2 ب 
كراكشو الرباط وذلك لفائد7 السيد 
سنوات   3 بللقدم سامي وذلك ملد7 

تبتدئ من فاتح  يسلبف 9)21.
من أآل االستخالص والبيان

46 P

STE CHRIF MULTISERVICES
SARL AU

تعديالت قانونية
قرر   ،2121 يناير   24 بتاريخ 

الشريكالوحيد للشركة ما يلي :
 : توسيع نشاط الشركة كلا يلي 
اإلسعاف، نقل املوتى، متعهدو  فن، 
الطبي،  النقل  اإلسعاف،  علليات 

النقل......
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2121 يناير   27 بتاريخ 

.2020/217
47 P

MELKA CAR
SARL AU

تكوين رشكة محدودة املسؤولية ذات 
رشيك وحيد

في  بسال  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
9)21، تم وضع القوانين  25 نوفلبف 
االساسية لشركة محدو 7 املسؤولية 
املليزات  ذات  الوحيد  شريك  ذات 

التالية :
الهدف : تأآيف السيارات.

رقم  منزل  تجاري  محل   : املقر 
قطاع  مغراو7  الفداء  شارع   ((45

الفتح لعيايد7 سال.
بلا  املال  رأس  حد    : املال  رأس 

قدره 11.111)  رهم.
تدار الشركة من طرف   : التسييف 
غيف  ملد7  الكنفاوي  محلد  السيد 

محدو 7.
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بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

السجل  رقم   ،2121 يناير   7 بتاريخ 

التجاري 119)3.

48 P

STE BOULAM TRAVAUX
SARL

تكوين شركة محدو 7 املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

القوانين  وضع  تم   ،2121 يناير   7

األساسية لشركة محدو 7 املسؤولية 

ذات املليزات التالية :

الهدف : أعلال البناء.

 8 31 منزل رقم  املقر : علار7 رقم 

شارع موالي أحلد الوكيلي حسان.

بلا  املال  رأس  حد    : املال  رأس 

قدره 11.111)  رهم.

تدار الشركة من طرف   : التسييف 

والسيد  املنيعي  أمحلد  السيدان 

مصطفى بوقدير ملد7 غيف محدو 7.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 21 يناير 2121.

49 P

شركة أمناي مود
ش م م

تجزئة الجغالف 3، علار7 رقم )، 

زنقة عبد7، بطانة، سال

العام  الجلع  ملحضر  تبعا 

االستثنائي للشركاء بتاريخ 2) سبتلبف 

بتاريخ  الرباط  في  املسجلة   ،21(9

فاتح أكتوبر 9)21، تقرر ما يلي :

تصفية شركة أمناي مو  ش م م.

إغالق التصفية وإبراء املصفي.

إغالق السنوات املالية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2121 يناير   23 بتاريخ 

.34124
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ZA CONSTRUCTION
SARL

العنوان : رقم 7 علار7 67 إقامة 

الصفاء 14 أحصين - سال

تلت  أسا�سي  قانون  بلقت�سى 

 ،21(9 24  يسلبف  بتاريخ  مداولته 

تم تأسيس الشركة.

 ZA CONSTRUCTION  : االسم 

.SARL

املوضوع : مقاولة في اشغال البناء 

أو أشغال مختلفة.

تلتيف آليع املنشئات.

رأس املال : 11.111)  رهم.

التسييف : أشرف الشرفاوي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 

.RC31031 االبتدائية بسال
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 ETUDE MAITRE NAHID ACHARGUI

NOTAIRE

NEO MATERIAUX شركة
ش.م.م بشريك وحيد

راسلالها : 11.111).)  رهم

مقرها االآتلاعي : بفاس طريق راس 

املا تجزئة مبفوكة حي بدر رقم 5

زيا 7 في رأس املال
بناء على عقد توثيقي حرر بلكتب 

بتلار7  أشركي موثقة  ناهد  األستاذ7 

تم من طرف   2121 يناير   7 بتاريخ 

 NEO لشركة  الوحيد  الشريك 

MATERIAUX ش.م.م بشريك واحد 

 3(163 التجاري عد   ذات السجل 

 INDIGO HOLDING شركة  وهي 

454.711.)26  رهم  ش.م رأسلالها 

ومقرها االآتلاعي بفاس طريق راس 

 5 رقم  بدر  حي  مبفوكة  تجزئة  املا 

الزيا 7 في رأسلال الشركة بلساهلة 

ماليين  ثالثة  قيلتها  صافية  نقدية 

 3.911.111) وتسع مائة ألف  رهم 

حصة   39.111 بخلق  وذلك   رهم( 

لكل  11)  رهم  بقيلة  اآتلاعية 

حصة.

 NEO وعليه فإن رأسلال شركة 
بشريك  ش.م.م   MATERIAUX
5.111.111  رهم  سيصبح  واحد 
51.111 حصة اآتلاعية  مقسم إلى 
11)  رهم للحصة كلها باسم  بقيلة 
 INDIGO شركة  الوحيد  الشريك 

HOLDING ش.م.
وقد تم اإليداع القانوني بالسجل 
التجاري بفاس بتاريخ 23 يناير 2121 

تحت رقم 333.
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STE HARANITRAV
SARL ASSOCIE UNIQUE

 PROPREITE ROUKIA N° 1
 SECTEUR F4 N° 29 TABRIQUET

SARL
الزيا 7 في الرأسلال االآتلاعي

االستثنائي  املحضر  بلقت�سى 
 21(9 25  يسلبف  بتاريخ  املؤرخ 
واملسجل بتاريخ 3) يناير 2121 تحت 

.RE(984 رقم
الرأسلال  في  الزيا 7  تلت  قد 
من  ارتفع  حيث  للشركة  االآتلاعي 
511.111  رهم إلى 111.111.)  رهم 

إضافة إلى تجديد أصول الشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
يناير   23 بتاريخ   341257 تحت رقم 

.2121
53 P

SOCIETE RATOUDIS
 شركة محدو 7 املسؤولية

ذات مسيف وحيد
رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : 26 محج مرس 
السلطان شقة 3 الطابق ) الدار 

البيضاء
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 بلسيف وحيد
بالدار  محرر  عقد  بلقت�سى 
 2121 يناير   (6 بتاريخ  البيضاء 
محدو 7  شركة  قانون  تأسيس  تم 
جصائصها  وحيد  بلسيف  املسؤولية 

كالتالي :

 SOCIETE RATOUDIS : التسلية

ش.م.م بلسيف وحيد.

الهدف االآتلاعي : 

 الشراء، البيع، التصدير االستيفا ،

التوزيع والتعبئة والتلفيف والتجار7 

بصفة عامة في آليع  هون وزيوت 

السيارات وإكسسواراتها.

العلليات  كل  عامة  وبصفة 

بصفة  املتعلقة  املالية  التجارية، 

مباشر7 وغيف مباشر7 بأحد األهداف 

املذكور7 أعاله والتي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

املقر االآتلاعي : محد  في العنوان 

التالي : 26 محج مرس السلطان شقة 

3 الطابق ) الدار البيضاء.

مد7 قيام الشركة   : مد7 الشركة 

محد 7 في 99 سنة انطالقا من تاريخ 

تسجيلها في السجل التجاري.

الرأسلال   : االآتلاعي  الرأسلال 

مبلغ  في  محد    : للشركة  االآتلاعي 

 (111 إلى  مقسم  11.111)  رهم 

حصة من فئة 11)  رهم للواحد7.

التسييف : عين السيد احلد رطوبي 

كلسيف للشركة ملد7 غيف محد 7.

من  تبتدئ   : السنوية  امللارسة 

)3  يسلبف من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

الربح  من   5% تقتطع   : األرباح 

القانوني االحتياط  لتكوين   الصافي 

أصغر  االحتياط  هذا  مبلغ  ما  ام 

االآتلاعي  الرأسلال  من  بالعشر 

للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

728396 وتم  2121 تحت رقم  يناير 

التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

بالدار البيضاء بتاريخ 27 يناير 2121 

تحت رقم 454329.
للنسخ والنشر
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(395 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

ائتلانية كابفيس

 شركة محدو 7 املسؤولية

رأسلالها : 111.111.)  رهم

املقر االآتلاعي : ملتقى شارع 2 مارس وشارع 

القدس علارK 7 رقم 5 الدار البيضاء

 ECOLE STEPHEN

HAWKING PRIVE

شركة محدو 7 املسؤولية 

رأسلالها 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : حي منضورنا زنقة 5 

رقم 231 عين الشق الدار البيضاء

تأسيس
بالدار  محرر  عقد  بلقت�سى 

تم   2121 يناير   7 بتاريخ  البيضاء 

محدو 7  شركة  قانون  تأسيس 

املسؤولية جصائصها كالتالي :

 ECOLE STEPHEN  : التسلية 

HAWKING PRIVE ش.م.م.

التعليم   : االآتلاعي  الهدف 

والتكوين  فئاته  بجليع  الخاص 

املستلر.

روض  مدارس،  وإعدا   إنشاء 

أو  إعدا يات  معاهد،  األطفال، 

تقنية،  ابتدائية،  ثانويات،  راسة 

صناعية، إعالمية أو غيفها.

استغالل اإلذن والتفجيص.

آالالت األآهز7،  املوا ،   آلب 

أو غيفها والتي تدجل في اإلطار التفبوي 

أو التكويني.

التكوين اإل اري، التقني والصناعي.

 وبصفة عامة كل العلليات املتعلقة

بأحد  مباشر7  وغيف  مباشر7  بصفة 

من  والتي  أعاله  املذكور7  األهداف 

شأنها أن تشجع نلو وتوسيع نشاط 

الشركة.

املقر االآتلاعي : محد  في العنوان 

التالي : حي منضورنا زنقة 5 رقم 231 

عين الشق الدار البيضاء.

مد7 قيام الشركة   : مد7 الشركة 

محد 7 في 99 سنة انطالقا من تاريخ 

تسجيلها في السجل التجاري.

الرأسلال   : االآتلاعي  الرأسلال 

مبلغ  في  محد    : للشركة  االآتلاعي 

 (111 إلى  مقسم  11.111)  رهم 

للواحد7  11)  رهم  حصة من فئة 

موزعة كالتالي :

السيد وعزيز البزيدي 451 حصة.

 251 البزيدي  فاطلة  السيد7 

حصة.

السيد7 ليلى البزيدي 211 حصة.

 (11 واعزيز  ابراهيم  السيد 

حصة.

املجلوع : 111) حصة.

ابراهيم  السيد  عين   : التسييف 

غيف  ملد7  للشركة  كلسيف  واعزيز 

محد 7.

من  تبتدئ   : السنوية  امللارسة 

)3  يسلبف من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

الربح  من   5% تقتطع   : األرباح 

القانوني االحتياط  لتكوين   الصافي 

أصغر  االحتياط  هذا  مبلغ  ما  ام 

االآتلاعي  الرأسلال  من  بالعشر 

للشركة.

بعد جصم املصاريف والتحلالت 

القانون  في  إليها  املشار  القانونية 

يقسم  الصافي  الربح  فإن  األسا�سي 

لرأسلال  املكونة  الحصص  على 

العا ي  لللحضر  طبقا  الشركة 

للشركاء.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

728149 وتم  2121 تحت رقم  يناير 

التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

بالدار البيضاء بتاريخ 23 يناير 2121 

تحت رقم 454115.
للنسخ والنشر
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 SOCIETE MASTER

FASHION
شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسلالها : 11.111)  رهم
مقرها االآتلاعي : شارع منصور 

الذهبي زنقة أ 4 وا  زيز رقم 25 

وآد7

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

21  يسلبف 9)21 تم تأسيس شركة 

املليزات  ذات  املسؤولية  محدو 7 

التالية :

.MASTER FASHION : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7 بشريك وحيد.

املوضوع االآتلاعي :

صناعة املالبس.

التصدير واالستيفا .

املد7 : 99 سنة.
منصور  شارع   : االآتلاعي  املقر 

الذهبي زنقة أ 4 وا  زيز رقم 25 وآد7.

11.111)  رهم   : الرأسلال 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

11)  رهم للحصة الواحد7.

 الحصص : السيد بلليف عبد االاله :

111) حصة.

التسييف : أسند التسييف إلى السيد 

لبطاقة  الحامل  االاله  عبد  بلليف 

 DD810395 التعريف الوطنية رقم 

ملد7 غيف محدو 7.

للشركة   القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بوآد7  التجارية  باملحكلة 
رقم   2(6 تحت رقم   2121 يناير   (5

السجل التجاري 34595.
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SOCIETE ZARAM
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
بتاريخ عرفي  عقد   بلوآب 

شركة  إنشاء  تم   2121 يناير   (1

وإقامة الشركة التي تتصف كلا يلي :

.SOCIETE ZARAM : التسلية

الصفة القانونية : ش.م.م.

الهدف : تسييف العقارات.

حي   348 رقم   : االآتلاعي  املقر 

االندلس تيفلت.

املد7 : 99 سنة.

11.111)  رهم   : املال  رأس 

 (11 111) حصة بقيلة  مقسلة في 

الوحيد  الشريك  على  موزعة   رهم 

زايد شيلاء.

زايد الحاج  السيد    :  التسييف 

رقم البطاقة الوطنية XA17616 ملد7 

غيف محد 7.

يناير  الفاتح  من   : املالية  السنة 

وتنتهي في )3  يسلبف من كل سنة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (6 بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 

2121 تحت رقم 8.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40

FAX : 05.28.81.96.41

 SOCIETE AITIDDER

COMPANY
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 7

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

حررت قوانين شركة   21(9 ماي   6

محدو 7 جصائصها  مسؤولية  ذات 

كالتالي :

 STE AITIDDER  : االسم 

.COMPANY

األهداف : التجار7.

املقر االآتلاعي : الطريق الرئيسية 

بلفاع  انشا ن  منصور  تين  تيزنيت 

اشتوكة - آيت باها.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

في  حد    : االآتلاعي  الرأسلال 

إلى  مقسم  911.111  رهم  مبلغ 

9111 حصة بثلن 11)  رهم للواحد 

موزع كالتالي :



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (396

 (194 ايدر  ايت  مسيف7  السيد7 
حصة.

 2(87 ايدر  ايت  منصور  السيد 
حصة.

 (345 ايدر  ايت  آلعة  السيد7 
حصة.

 2(87 ايدر  ايت  آلال  السيد 
حصة.

 2(87 ايدر  ايت  علي  السيد 
حصة.

املجلوع : 9111 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  )3  يسلبف  في  وتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة  بتسييف  يقوم   : التسييف 
وملد7 غيف محدو 7 السيد آلال ايت 

ايدر.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
للسيد  فقط  واالآتلاعية  البنكية 

آلال ايت ايدر.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
نوفلبف   25 االبتدائية بانزكان بتاريخ 

9)21 تحت رقم 4428.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL

B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40

FAX : 05.28.81.96.41

STE AMANTI TRANS
MODIFICATION

SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 7

بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام 
الغيف العا ي لللساهلين في الشركة 
بتاريخ املحدو 7  املسؤولية   ذات 

24 يناير 2121 قرر ما يلي :
السيد تعيين   : التسييف   تغييف 
عبد الرحيم جد7 مسيف الشركة ملد7 

غيف محدو 7.
تكون اإلمضاءات   : تغييف اإلمضاء 
للسيد  فقط  واالآتلاعية  البنكية 

عبد الرحيم جد7.
تحيين القانون األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
يناير   24 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2121 تحت رقم 45).
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL
B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40
FAX : 05.28.81.96.41

STE AMANTI TRANS
MODIFICATION

SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 7

بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام 
الغيف العا ي لللساهلين في الشركة 
بتاريخ املحدو 7  املسؤولية   ذات 

2)  يسلبف 9)21 قرر ما يلي :
 511 تفويت   : الحصص  تفويت 
 حصة آليع حصص السيد عز الدين
لفائد7 السيد  (511 حصة(  العطافي 

عبد الرحيم جد7.
في  حد    : االآتلاعي  الرأسلال 
إلى  مقسم  11.111)  رهم  مبلغ 
111) حصة بثلن 11)  رهم للواحد 

موزع كالتالي :
 (111 جد7  الرحيم  عبد  السيد 

حصة 11) %.
املجلوع : 111) حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
يناير   24 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2121 تحت رقم 45).
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL
B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40
FAX : 05.28.81.96.41

 SOCIETE AABAIDA
AGRICOLE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7

بشريك واحد
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
ايت باها   - باشتوكة   2121 يناير   (3

حررت قوانين شركة ذات مسؤولية 
جصائصها  واحد  بشريك  محدو 7 

كالتالي :
 STE AABAIDA شركة   : االسم 

.AGRICOLE
األهداف : االستغالل الفالحي.

:  و تدارت  وار  املقر االآتلاعي 
ايت   - اشتوكة  عليف7  ايت  اغرايس 

باها.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التأسيس النهائي.
في  حد    : االآتلاعي  الرأسلال 
إلى  مقسم  11.111)  رهم  مبلغ 
111) حصة بثلن 11)  رهم للواحد 

موزع كالتالي :
 (111 الحسين  عبيدا  السيد7 

حصة.
املجلوع : 111) حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  )3  يسلبف  في  وتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة  بتسييف  يقوم   : التسييف 
عبيدا  السيد  محدو 7  غيف  وملد7 

الحسين.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
للسيد عبيدا  البنكية  و  االآتلاعية 

الحسين.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
يناير   24 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2121 تحت رقم 46).
61 P

SADA ORIENTAL
SARL AU

شركة صدى اورينطال
ش.م.م ش.و
حل الشركة

تعيين مصفي للشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
 2121 يناير   6 املنعقد بوآد7 بتاريخ 
الوحيد لشركة صدى  الشريك  قرر 
1.111)  رهم  رأسلالها  اورينطال 
مقرها الرئي�سي بحي �سي لخضر شارع 

ب 47 رقم 59 وآد7 ما يلي :

حل الشركة.

لحسين  روشدي  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

بوآد7  الشركة  مقر حل  تحديد 

حي �سي لخضر شارع ب 47 رقم 59.

 تم اإليداع القانوني للشركة بكتابة

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   2121 يناير   2( بوآد7 بتاريخ 

رقم 292.
مقتطف قصد االشهار

62 P

RE INVEST
استثنائي  عام  آلع  بلقت�سى 

قرر الجلع   21(9 8  يسلبف  بتاريخ 

RE INVENT شركة  لشركاء   العام 

ما يلي :

الحل النهائي للشركة.

إبراء السيد عبد الرحلان الهواس 

من مهلة املصفي للشركة.

املحكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بسال بتاريخ 6) يناير 2121 

تحت رقم )3399.
مقتطف قصد االشهار

63 P

BESTAMWIL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7

وذات شريك وحيد

يقدر رأسلالها بـ 11.111)  رهم

 املقر االآتلاعي : الرقم 4 زنقة

وا  زيز الطابق الثالث الشقة رقم 7 

أكدال الرباط

في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

يناير   (5 ومسجل في   2121 يناير   6

تحلل  شركة  تأسيس  تم   2121

الخصائص التالية :

 BESTAMWIL SARL  : التسلية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  وذات  املحدو 7  املسؤولية 

الوحيد.
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الهدف االآتلاعي : 

مقاول في البناء.

تجزيئ األرا�سي.

املختلفة األشغال  في   مقاول 

أو البناء.

11.111)  رهم   : املال  رأس 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

11)  رهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

)3  يسلبف من كل سنة ما عا ا  إلى 

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى )3  يسلبف.

زنقة   4 الرقم   : االآتلاعي  املقر 

 7 وا  زيز الطابق الثالث الشقة رقم 

أكدال الرباط.

السيد رشيد قاصيدي   : التسييف 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم A331292 ملد7 غيف محدو 7.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 

تؤجذ %5 لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالرباط  لالستثلار   الجهوي 

.(RC : 142427( 2121 23 يناير

64 P

سهام ديستفيبسيون
شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

بشريك وحيد

ذات رأسلال 511.111  رهم

املقر االآتلاعي : رقم 53 شارع 

يعقوب املنصور الجديد تالبورآت 

اكا ير

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر  21(9 31  يسلبف  في   املؤرخ 

ما يلي :

للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 

 53 برقم  الكائن  السابق  املقر  من 

الجديد  املنصور  يعقوب  شارع 

تالبورآت اكا ير.

إلى العنوان الحالي : رقم )5 شارع 
يعقوب املنصور تالبورآت اكا ير.

القانون  من   4 البند  تعديل   
األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
 24 املحكلة التجارية بأكا ير بتاريخ 

يناير 2121 تحت الرقم 89339.
65 P

ضمان كاش
ش.م

 شركة مجهولة االسم
ذات مجلس إ اري

رأسلالها : 4.111.111)  رهم
املقر االآتلاعي : 57) الطابق 6 
شارع الحسن الثاني الدار البيضاء

السجل التجاري 99)342
التعريف الجبائي ))65216

بلقت�سى محضر الجلعية العامة 
مختلطة لشركة ضلان كاش شركة 
إ اري  مجلس  ذات  االسم  مجهولة 
املنعقد7 في مقرها االآتلاعي بتاريخ 
8 نوفلبف 9)21 والذي بلقتضاه  تم 

طرح النقط التالية :
تغييف طريقة اإل ار7 والتسييف من 
مجلس  ذات  االسم  مجهولة  شركة 
االسم  مجهولة  شركة  إلى  إ اري 
ذات مجلس اإل ار7 الجلاعية وذات 

مجلس الرقابة.
ملجلس  األولين  األعضاء  تعيين 

الرقابة.
تعيين األعضاء األولين لإل ار7.

 BMCE تغييف اسم ضلان كاش بـ 
كاش.

معاينة تحيين النظام األسا�سي.
اتخذت الجلعية العامة القرارات 

التالية :
ذات  وتسييف  إ ار7  منظومة  تبني 
ومجلس  الجلاعية  اإل ار7  مجلس 
الرقابة عوض شركة مجهولة االسم 
طبقا  وذلك  إ اري  مجلس  ذات 
املنظم للشركات   95.(7 لقانون رقم 
تعديله  تم  كلا  االسم  املجهولة 

وتغييفه.

ملجلس  األولين  األعضاء  تعيين 

الرقابة الذي سيكون من :

الحسيني  الشرايبي  منيف  السيد 

رئيس مجلس الرقابة.

السيد علر التازي.

السيد مصطفى زاهد.

السيد زهيف القاي�سي.

عضو  شراو و  عا ل  السيد 

مستقل ملجلس الرقابة.

لإل ار7  األولين  األعضاء  تعيين 

الذي سيتكون من :

إ ار7  رئيسة  كوهن  مهى  السيد7 

آلاعية.

السيد يونس بنلخلوف.

السيد كريم وهبان.

السيد عا ل النظيفي.

 BMCE االآتلاعي  االسم  تبني 

كاش.

األسا�سي  النظام  تحيين  معاينة 

املتفق  القرارات  على ضوء  للشركة 

عليها أعاله.

يلنح لحامل أصل أو نسخة من 

هذا املحضر الحق للقيام باإلآراءات 

التي يحد ها القانون.

66 P

بوملار )
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

ذات رأسلال : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : رقم )) علار7 6) 

إقامة البفكة حي أ رار أكا ير

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر  21(9 25  يسلبف  في   املؤرخ 

ما يلي :

للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 

 (( برقم  الكائن  السابق  املقر  من 

أ رار  حي  البفكة  إقامة   (6 علار7 

أكا ير.

 2 شقة رقم   : إلى العنوان الحالي 

علار7 59 إقامة آيت سكن أكا ير.

القانون  من   4 البند  تعديل 

األسا�سي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
 24 املحكلة التجارية بأكا ير بتاريخ 

يناير 2121 تحت الرقم 89337.
67 P

أرراح سطار
شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسالها : 11.111)  رهم
املقر االآتلاعي : 2) مكرر شارع لعلو 

املدينة الرباط
الجلع  محضر  ملداولة  تبعا 
بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 
9 يناير 2121 لشركة »أفراح سطار« 

ش.م.م، تقرر ما يلي :
إعالن عن وفا7 شريك واستلرار 

الشركة.
حصة   (111 وتقسيم  إعالن 
العوا   املرحوم  للشريك  املنتلية 
محلد على بقية الورثة على الشكل 

التالي :
 472 محفوظ  العوا   السيد 

حصة.
السيد7 بن عبو يامنة 25) حصة.
السيد7 العوا  وفاء 236 حصة.

السيد7 كنيش ربيعة 67) حصة.
محفوظ،  العوا   السيد  تعيين 

مسيف للشركة ملد7 غيف محدو 7.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   2121 يناير   23 يوم 

.(14197
بلثابة مقتطف وبيان

68 P

HONIST CONSTRUCTION
شركة محدو 7 املسؤولية

شريك وحيد
رأسلالها : 11.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : 3)، زنقة احلد 
املجاطي الطابق األول رقم 8 

املعاريف الدار البيضاء
س.ت رقم : 373323

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
 21(8 سبتلبف   2( بتاريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي :
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للشركة  التجارية  التسلية  تغييف 

 HONIST CONSTRUCTION  : من 

.HONEST CONSTRUCTION إلى

باملحكلة  القانوني  اإليداع 

بتاريخ البيضاء  للدار   التجارية 

2 أكتوبر 8)21 تحت رقم 677918.
لإلشار7 والبيان

املسيف

69 P

2C CASA
شركة ذات مسؤولية محدو 7

بشريك منفر 

رأسلالها : 11.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : الدار البيضاء

68)، شارع املقاومة الطابق الثالث 

شقة رقم 4)

تفويت حصص اآتلاعية
تعيين مسيف

تحيين القانون األسا�سي
أمام  رسمي  عقد  بلقت�سى 

بالدار  موثقة  بريطل  ملياء  األستاذ7 

9)21 تم  27 نوفلبف  بتاريخ  البيضاء 

تفويت آليع الحصص االآتلاعية 

قيلة  ذات  اآتلاعية  حصة   (111

11)  رهم للحصة الواحد7  اسلية 

واملللوكة للسيد عز العرب اليعقوبي 

السيد صالح  إلى  آهة  من  (مفوت( 

له(  (مفوت  اال ري�سي  األيوبي  الدين 

من آهة أجرى.

أمام  رسمي  عقد  بلقت�سى 

بالدار  موثقة  بريطل  ملياء  األستاذ7 

البيضاء بتاريخ 27 نوفلبف 9)21 قرر 

الشريك الوحيد ما يلي :

آليع  تفويت  عللية  إقرار 

املللوكة  االآتلاعية  الحصص 

(مفوت(  للسيد عز العرب اليعقوبي 

الدين  صالح  السيد  إلى  آهة  من 

األيوبي اال ري�سي (مفوت له(.

العرب  عز  السيد  على  اإلبقاء 

اليعقوبي في مهامه كلسيف للشركة.

تحيين القانون األسا�سي.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
22 يناير 2121 تحت رقم 728133.

لإليداع والنشر

70 P

EURO MARPIERRE شركة
SARL
تأسيس

بتاريخ  اآتلاع  محضر  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2121 يناير   (4
وذات  محدو 7،  مسؤولية  ذات 

املواصفات التالية :
 EURO شركة   : التسلية 

MARPIERRE SARL
الرجام،  استغالل   : املوضوع 

استيفا  وتصدير، أعلال مختلفة.
:  وار ايت مالك  املقر االآتلاعي 

ايت بويحيى الحجامة تيفلت.
في  حد    : الشركة  رأسلال 
 (111 إلى  مقسم  11.111)  رهم 
 511 11)  رهم،  قيلة  من  حصة 
مصطفى  الحطحاط  لفائد7  حصة 
الحطحاط  لفائد7  حصة  و511 

محلد.
: تسيف الشركة من طرف  التسييف 
ملد7  مصطفى  الحطحاط  السيد 

زمنية غيف محد 7.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى )3  يسلبف.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بتيفلت، 

تحت رقم 9 بتاريخ 7) يناير 2121.
71 P

ALPHA GROUP
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
رأسلالها : 31.111.111

املقر االآتلاعي : تجزئة القا رية
رقم 53 املنطقة الصناعية 

ليساسفة الدار البيضاء
رفع رأسلال الشركة

انعقد   21(9 6)  يسلبف  بتاريخ 
االستثنائي  العام  الجلع  محضر 
ALPHA GROUP SARL لشركة 

املحدو 7،  املسؤولية  ذات  شركة 
مقرها االآتلاعي ب تجزئة القا رية 
رقم 53 املنطقة الصناعية ليساسفة 

الدار البيضاء.
قرر الجلع العام ما يلي :

الشركة  رأسلال  في  الزيا 7 
من  لرفعه   (4.111.111 بقيلة 
31.111.111  رهم إلى 44.111.111 
الحساب  مقاصة  طريق  عن   رهم 
السيد  لفائد7  للشركة  الجاري 
السيد  تخلي  مع  غالب  مصطفى 
محلد غالب عن حقوقه التفضيلية 
بكاملها  وحررت  اكتتبت  لالكتتاب، 
من   6 وتبعا لذلك تم تغييف الفصل 

النظام األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت   2121 يناير   22 يوم  البيضاء 

رقم )72794.
72 P

 AFRICA WASTE
MANAGEMENT

AWM SARL
Societe à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 Dhs
Siège social : Douar Ouad

Hadda, Sidi Hajjaj, Tit Melil
Casablanca

تغييف مقر الشركة
انعقد   21(9 سبتلبف   (7 بتاريخ 
االستثنائي  العام  الجلع  محضر 
 WASTE MANAGEMENT لشركة 
AWM SARL - شركة ذات مسؤولية 
محدو 7، مقرها االآتلاعي ب زنقة 
الطابق   3 شهرزا   إقامة  سلية 
الدار  النخيل   22 رقم  الخامس 

البيضاء.
قرر الجلع العام ما يلي :

تغييف املقر االآتلاعي للشركة من  
زنقة سلية إقامة شهرزا  3 الطابق 
الدار  النخيل   22 رقم  الخامس 
حا 7 سيدي  وال   إلى  وار  البيضاء 

حجاج تيط مليل مديونة.

إثر ذلك تم تعديل البند الرابع من 
القانون الداجلي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
تحت   2121 يناير   22 يوم  البيضاء 

رقم 727962.
73 P

SOCIETE MACOGEN
SARLAU

تغييف النشاط االآتلاعي
العا ي  غيف  العام  الجلع  قرر 
 21(9 نوفلبف   27 بتاريخ  املنعقد 
لشركة MACOGEN ذات املسؤولية 
رأسلالها  وحيد،  بشريك  املحدو 7 
81.111  رهم، مقرها االآتلاعي رقم 

45 شارع القاهر7 تلار7 ما يلي :
ليصبح  االآتلاعي  النشاط  تغييف 

بيع األثاث بالتقسيط عوض تاآر.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121 تحت رقم 14145).
74 P

ALU ZWIN
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
Au capital de 100.000 dhs

Siège social : Lot. Sala Al jadida
 N° 1005, Salé Al jadida

Salé
R.C N° 21317

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
 21(8 28  يسلبف  بتاريخ  املنعقد 
ذات  شركة  زوين«  »ألو  لشركة 
رأسلالها  املحدو 7،  املسؤولية 

11.111)  رهم، قرر ما يلي :
الحل النهائي للشركة.

مقر التصفية : تجزئة سال الجديد7 
رقم 115) سال الجديد7،سال.
املصفي : مجيد مشهوري.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 
 2121 يناير   8 التجارية بسال بتاريخ 

تحت رقم )3394.
75 P
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FATI LAURA
شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسلالها : 1.111)  رهم

املقر : زنقة سلية، إقامة شهرزا  3

الطابق الخامس رقم 22 النخيل

21111 الدار البيضاء

السجل التجاري : 393397

IF : 25006210

ICE : 001998940000002

استثنائي  محضر  بلقت�سى 

2121 تم  6  يسلبف  بتاريخ  للشركة 

تقرير ما يلي :

من   (2 املا 7  وتعديل  مراآعة 

 FATI لشركة  األسا�سي  النظام 

السيد  املسيف  ملنح   LAURA SARL

مصطفى الصا قي آليع الصالحيات 

العقارية  العلليات  آليع  لتنفيذ 

التي تندرج ضلن غرض  واملعامالت 

.FATI LAURA SARL الشركة

الفقر7  حذف  تقرير  تم  وبالتالي 

النظام من   (2 املا 7  من   أ ناه 

القروض  »باستثناء   : األسا�سي 

الو ائع  أو  والقروض  املصرفية 

الشركاء  قبل  من  امللنوحة 

تبا ل وبيع املنشآت أو  واملشتفيات، 

العقارية  والرهون  التجارية،  املباني 

الشركات  وتأسيس  والتعهدات، 

الشركات  في  املساهلات  وآليع 

املنشأ7 أو التي سيتم إنشاؤها، وكذلك 

هذه  في  مصلحة  على  استحواذ  أي 

الشركات، ال يلكن أن يتم أو يتفق 

عليه إال بتفجيص من الشركاء وفقا 

أن  العا ية،  ون  األغلبية  لشروط 

يتم تقييد هذا الحد من الصالحيات، 

والذي يتعلق فقط بعالقات الشركاء 

بينهلا بالتالي، تلت املوافقة باإلآلاع 

النظام  من   (2 املا 7  تعديل  على 

.FATI LAURA األسا�سي للشركة

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

725851 بتاريخ 2 يناير 2121.

76 P

NDS IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسلالها : 99.111  رهم

املقر : زنقة سلية، إقامة شهرزا  3

الطابق الخامس رقم 22 النخيل

21111 الدار البيضاء

السجل التجاري : 453967

تأسيس
NSD IMMO تم تأسيس شركة 

بالدار   21(9 2)  يسلبف  بتاريخ 

القانون  إعدا   وتم  البيضاء، 

األسا�سي ذات املليزات التالية :

االسم : NSD IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدو 7.

مكون  99.111  رهم   : رأسلالها 

 (11 بقيلة اسلية  حصة   991 من 

 رهم.

الشركاء :

املز ا   الدشراوي  محلد  السيد 

الحامل   (965 يناير  فاتح  بتاريخ 

 M(59889 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مسيف وشريك حامل ل 331 حصة.

بتاريخ  املز ا   النو7  أمين  السيد 

للبطاقة  الحامل   (979 مارس   27

مسيف   BE724426 رقم  الوطنية 

وشريك حامل ل 331 حصة.

املز ا 7  محيفيت  زهر7  السيد7 

الحاملة   (948 يناير  فاتح  بتاريخ 

 E421(4 رقم  الوطنية  للبطاقة 

شريكة حاملة ل 331 حصة.

اإل ار7 :

السيد  الشركة  إ ار7  سيتولى 

بتاريخ  املز ا   الدشراوي  محلد 

للبطاقة  الحامل   (965 يناير  فاتح 

والسيد   M(59889 رقم  الوطنية 

مارس   27 بتاريخ  املز ا   النو7  أمين 

979) الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

BE724426 لفتف7 غيف محد 7.

سلية،  زنقة   : االآتلاعي  املقر 

إقامة شهرزا  3 الطابق الخامس رقم 

22 النخيل 21111 الدار البيضاء.

الشركة   : االآتلاعي  الغرض 

تنشط في اإلنعاش العقاري وأعلال 

ما  وكل  العلومية،  واألشغال  البناء 

يتعلق بأعلال البناء والتشييد.

من تاريخ  ابتداء  عام،   99  : املد7 

تسجيلها في السجل التجاري.

مركز  في  القانوني  اإليداع  تم 

االستثلار الدار البيضاء.

77 P

DOMAINE DES REMPARTS
شركة مجهولة االسم

رأسلالها : 6.681.111  رهم

كم 4، طريق فاس على بعد 7.) كم 

من تاالغت النخيل مراكش

تم الزيا 7 في رأسلال الشركة من 

 31.211.111 إلى  6.681.111  رهم 

الجلاعي  القرار  بلقت�سى   رهم 

8)  يسلبف  بتاريخ  املنعقد  للشركاء 

9)21 وقرار مجلس اإل ار7 بتاريخ 6) 

يناير 2121.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بلراكش بتاريخ 24 يناير 2121 تحت 

رقم 654))).
من أآل التخليص واإلشهار

78 P

L’ATELIER DU VISAGE
شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسلالها االآتلاعي قدره 11.111) 

 رهم

املقر االآتلاعي : 26، شارع ابن كتيف

املعاريف - الدار البيضاء

السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم : )38319

القرار األول :

قرر الجلع   ،21(9 نوفلبف   (3 في 

البيضاء،  الدار  في  فرع  إنشاء  العام 

كارتييه معاريف،  شارع بارنافي،   ،(2

.L’ATELIER DU VISAGE تحت اسم

القرار الثاني :

ملثل  تعيين  العام  الجلع  قرر 

 ائم للفرع الواقع في الدار البيضاء، 

كارتييه معاريف،  شارع بارنافي،   ،(2

في شخص السيد7 كاميل فورغوس 

.CAMILLE FOURGOUS

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني في سجل املحكلة التجارية 

بالدار البيضاء بتاريخ 23 يناير 2121 

برقم 83)728.
الستخراج وذكر

التسييف

79 P

شركة بريماستون
ش.م.م شريك وحيد

العام  الجلع  محضر  على  بناء 

 21(9 26  يسلبف  االستثنائي بتاريخ 

»بريلاستون«  لشركة  الشركاء  قرر 

بإقامة  االآتلاعي  بلقرها  الكائنة 

زاوية  زنقة   2 رقم  مكتب  س  مريم 

الدكالي  ومبارك  وغاندي  شالة 

القنيطر7، ما يلي :

بيع حصة السيد محلد الحسني 

حصة   411 تبلغ  والتي  الشركة  في 

للسيد الحسن علوي مراني.

الحسني  محلد  السيد  انسحاب 

السيد  وتعيين  الشركة  تسييف  من 

الحسن علوي مراني مسيف وحيد.

تعديل القانون األسا�سي للشركة 

شريك  إلى  القانوني  الشكل  وتغييف 

وحيد.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطر7،  االبتدائية 

73877 بتاريخ 8 يناير 2121.

80 P

 STE BELABDA MULTI

SERVICE
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم   2121 يناير   (5 بتاريخ  تلار7 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدو 7 بشريك وحيد.
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 STE BELABDA  : التسلية 

MULTI SERVICE

الهدف االآتلاعي :

بائع آليع موا  البناء.

العلليات  آليع  عامة  وبصفة 

التي لها ارتباط مباشر أو غيف مباشر 

بأحد األهداف املذكور7 أعاله والتي 

من شأنها املساهلة في إنلاء الشركة.

معاكلة  :  وار  االآتلاعي  املقر 

سيدي يحيا زعيف تلار7.

املد7 االآتلاعية : 99 سنة ابتداء 

من التأسيس النهائي أي تاريخ وضع 

السجل التجاري.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

)3  يسلبف من كل سنة ما عدا  إلى 

تاريخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التسجيل في السجل التجاري.

11.111)  رهم   : الرأسلال 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

11)  رهم للحصة الواحد7.

الشركة  تسيف   : الشركة  تسييف 

محلد  بلعبد7  السيد  طرف  من 

بصفته مسيفا للشركة وذلك ملد7 غيف 

محدو 7.

كلا تقرر بالتعهد باإلمضاء للسيد 

بلعبد7 محلد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة االبتدائية بتلار7 تحت رقم 

)2938) بتاريخ 27 يناير 2121.

81 P

 SOCIETE CENTRE

 MASAR AL TAFAOUQ DE

FORMATION PRIVE
SNC

تأسيس شركة
طبقا لعقد جاص بتاريخ 5) يوليو 

9)21 تم تأسيس شركة تضامنية :

الشكل : ش.ت.

 SOCIETE شركة   : التسلية 

 CENTRE MASAR AL TAFAOUQ

DE FORMATION PRIVE SNC

املجاعر7 قطاع  تجزئة   : العنوان 

سيدي  امللحة  آرف   ((12 رقم   5

قاسم.

رأس املال : 61.111  رهم.

التسييف : سلية العبا�سي.

املوضوع : مركز تعليم اللغات.

بالسجل  الشركة  سجلت  لقد 

 (1 بتاريخ   (55 رقم  التجاري 

االبتدائية  باملحكلة   21(9 أكتوبر 

ببلقصيفي.

82 P

 FIVES CONVENYING

MAROC

س.ت طنجة رقم )4637

تغييف في التسييف
في املؤرخ  لللحضر   وفقا 

قرر   ،21(9 9)  يسلبف 

 FIVES للشركة  الوحيد  الشريك 

شركة   ،CONVENYING MAROC

ذات املسؤولية املحدو 7 ذات شريك 

يورو،   21.111 رأسلالها  وحيد، 

بطنجة،  االآتلاعي  مقرها  والكائن 

الصا رات  لتجهيز  الحر7  املنطقة 

املكتب   ،( تجزئة   (4 ايلو  بوجالف، 

رقم 7، قرر ما يلي :

آوليان  السيد  استقالة  معاينة 

من   Julien MARCILLY مارسيلي 

مهامه كلسيف للشركة.

كرانساك  ا وار   السيد  تعيين 

مواطن   ،Edouard CRANSAC

زنقة   (98 ب  والقاطن  فرن�سي 

فرنسا،كلسيف  باريس،  شارنتون، 

آديد للشركة.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

الضبط باملحكلة التجارية بطنجة، 

رقم  تحت   ،2121 يناير   24 في 

.229894

83 P

شركة الزروالي شونج

STE ZEROUALI CHANGE

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 2.111.111  رهم

مقرها االآتلاعي : تجزئة الرياني 

شارع الحسن الثاني الدريوش

تعديل
 23 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قرر الشريك الوحيد   21(9  يسلبف 

لشركة الزروالي شونج ش.ذ.م.م.ش.و 

السيد الزروالي محلد ما يلي :

من  الشركة  مال  رأس  رفع 

 2.111.111 إلى  11.111)  رهم 

 رهم.

من القانو  و23   7  ،6 تغييف املوا  

األسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

 2121 يناير   27 بتاريخ  بالدريوش 

تحت رقم 3.

84 P

 STE MARCHANDISE

OUAZZANE DERBOMAR

S.N.C

شركة التضامن

الرأسلال االآتلاعي : 1.111)  رهم

املقر االآتلاعي : آوار مسجد حي بني 

مرين رقم السجل 511) وزان

بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ    -  (

وضع  تم  بوزان   2121 يناير   (3

التضامن  لشركة  األسا�سي  القانون 

مواصفاتها امتية :

 STE MARCHANDISE : التسلية

.OUAZZANE DERBOMAR S.N.C

الهدف االآتلاعي :

مقاولة نقل البضائع واإلرساليات.

مخزن لحفظ األمتعة.

املقر االآتلاعي : آوار مسجد حي 

بني مرين رقم السجل 511) وزان.

في  محد    : االآتلاعي  الرأسلال 

1.111)  رهم مقسم إلى 11) حصة 

11)  رهم للحصة الواحد7 كلها  ب 

محرر7 وموزعة على الشكل التالي :

السيد و يع طاهري : 41 حصة.

 : السيد محلد الشريف الحجري 

31 حصة.

السيد حليد سداس : 31 حصة.

التسييف : تسييف الشركة من طرف 

طاهري  و يع  السيد  الوحيد  املسيف 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GM(51168 رقم

لتكوين   %5 سيقتطع   : األرباح 

االحتياطي القانوني.

بالسجل  التصريح  تم  لقد    -  2

بوزان  االبتدائية  باملحكلة  التجاري 

رقم  تحت   2121 يناير   23 بتاريخ 

539) من السجل التحليلي واإليداع 

القانوني بتاريخ 23 يناير 2121 تحت 

رقم 2535.
للخالصة والنشر

ائتلانية  ار الضلانة

85 P

شركة اليون�سي هولدنغ

الحل املسبق للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

أغسطس   (9 بتاريخ  االستثنائي 

اليون�سي  شركة   : لشركة   21(9

وحيد  شريك  ذات  ش.م.م.  هولدنغ 

الكائنة بشارع املوحدين ملر سوسن 

رقم 18 الحسيلة، رأسلالها 1.111) 

 رهم تقرر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 21(9 سبتلبف   9 بتاريخ  بالحسيلة 

تحت رقم )52.

86 P
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STE LABOVOLTA

SARL

67 حي العيون الطابق الثالث رقم 5 

املحلدية

شركة محدو 7 املسؤولية

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2121 يناير   (3 تاريخ  في  باملحلدية 

لشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء  تم 

جصائصها  املسؤولية  محدو 7 

كالتالي :

التسلية : شركة البوفوطا.

املوضوع : تأسيس شركة.

مختبف التحليل الكيليائي.

الدراسة والبحث والتطوير.

املوا   البيئة،  الجو 7،  مراقبة 

الكيليائية.

تدريب.

معدات  والصيانة  التسويق 

املختبفات واملعدات الصناعية.

الدراسة واملشور7 والهندسة.

استيفا  - تصدير.

التسويق والتسويق.

تقديم الخدمة.

لوازم مختلفة.

آليع  وصيانة  وتوزيع  تصنيع 

املوا  واملنتجات من آليع األنواع.

بجليع  األعلال  آليع  تحقيق 

أنواعها.

املشاركة املباشر7 أو غيف املباشر7 

للشركة في آليع العلليات التجارية 

التي قد تتعلق بأحد األشياء املذكور7 

شركة  إنشاء  طريق  عن  أو  أعاله 

طريق  عن  أو  هيئة  أي  أو  آديد7 

شراء  أو  االشتفاك  أو  املساهلة 

األوراق املالية أو الحقوق االآتلاعية 

لللشروعات  الدمج  علليات  أو 

املشتفكة أو غيفها.

وعلوما، آليع العلليات التجارية 
واملنقولة  والصناعية  واملالية 
الزراعية  والعلليات  والعقارية 
املتعلقة بشكل مباشر أو غيف مباشر 
كليا أو آزئيا، بأحد األشياء املذكور7 
أعاله أو بأي كائن مرتبط أو مشابه 
يحتلل أن يشجع التطوير العلليات 
االآتلاعية للشركة سواء لنفسها أو 

لحساب امجرين.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التأسيس.
في  محد    : الشركة  رأسلال 
 (111 إلى  مقسم  11.111)  رهم 

حصة من فئة 11)  رهم للحصة.
 341  : معالل  كلثوم  أم  للسيد7 

حصة.
 EXPERFLEX GROUP للشركة 

: SARL
661 حصة.

إل ار7 الشركة تم تعيين السيد7 
وحيد7  مسيف7  معالل  كلثوم  أم 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
2121 تحت  )2 يناير  باملحلدية يوم 

رقم 9)).
87 P

 STE MAGHRIB
 HOSPITALITY COMPANY -

MHC
شركة مساهلة

رأسلالها : 2.111.111.111  رهم
مقرها االآتلاعي : 4 - 2 زنقة 

األبطال، حي الراحة الدار البيضاء
سجلها التجاري رقم 165)45

) -  بلقت�سى محضر الجلع العام 
21  يسلبف  في  املنعقد  املختلط 

9)21 قرر ما يلي :
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
وبذلك  999.711.111.)  رهم 
إلى  311.111  رهم  من  رفعه  يتم 
وذلك  2.111.111.111  رهم 
عا ي  سهم   (9.997.111 بإصدار 
بقيلة  11)  رهم  بقيلة  آديد 

إسلية  فعت بالكامل لالشتفاك عن 
طريق تعويض مع املطالبات السائلة 
املستحقة من الشركة والدفع النقد.

االكتتاب  حقوق  على  الحفاظ 
أساس  على  لللساهلين  التفضيلية 
أسهم   3 9.997) سهم آديد مقابل 

قديلة.
6 و7 من القانون  تعديل الفصل 

األسا�سي للشركة.
اإل ار7  مجلس  محضر  بلقت�سى 
املنعقد في 4) يناير 2121 قرر ما يلي :
األسهم  لجليع  والدفع  االشتفاك 

9.997.111) الصا ر7.
التحقيق النهائي لزيا 7 رأس املال 
999.711.111.)  رهم ليصل  بلبلغ 
رأس املال إلى 2.111.111.111  رهم 
مقسلة إلى 21.111.111 سهم بقيلة 
11)  رهم القيلة اإلسلية لكل سهم.
6 و7 من القانون  تعديل الفصل 

األسا�سي للشركة.
القانوني بكتابة  تم اإليداع    -  2
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 24 يناير 2121 تحت 

رقم 728275.
ملخص قصد النشر
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STE TECHNOGIC
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N°2, RUE

ANNABIA, HAY RIAD RABAT
املؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالرباط في 8)  يسلبف 9)21 لشركة 
بشريك  ش.م.م.   TECHNOGIC

وحيد قرر ما يلي :
تحويل املقر االآتلاعي للشركة.

من : رياض N-19-14، قطاع 9)، 
شارع كلال زيدي، حي رياض الرباط.

حي  عنابية،  زنقة   12 رقم   : إلى 
رياض الرباط.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط تحت رقم 13921) 

بتاريخ 4) يناير 2121.
89 P

STE XTRA ALU
SARL AU

تأسيس الشركة
في مدينة  بلقت�سى عقد مسجل 

قد تم   2121 يناير   6 الرباط بتاريخ 

تأسيس :

املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.

البناء   : االآتلاعي  الهدف 

واألشغال املختلفة.
رأسلال الشركة : 11.111)  رهم 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

11)  رهم للحصة الواحد7.

بنشرقي بوشعيب : 111) حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

السنة املالية : من فاتح يناير إ/لى 

)3  يسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   8 شقة   31 علار7   : املقر 

أحلد الوكيلي حسان الرباط.

املسيف : السيد بنشرقي بوشعيب.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(4223(
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مكتب  امي وشركاؤه الخبف7 في املحاسبة 

واستشار7 الشركات

69) شارع املقاومة 21491 الدار البيضاء

الهاتف : 9).81.)1522.3

الفاكس : 3.26).1522.44

 STE EARTH MOVING
MOROCCO

شركة محدو 7 املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رقم السجل التجاري  رقم 453873

تأسيس
املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

يناير   (4 في  املسجل بالدار البيضاء 

محدو 7  شركة  تأسيس  تم   2121

الوحيد   الشريك  ذات  املسؤولية 

 EARTH MOVING MOROCCO

ذات   PAR ABREVIATION EMM

الخصائص التالية :
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 EARTH MOVING  : االسم 
.MOROCCO

البناء  أنواع  مختلف   : الهدف 
االستيفا  والتصدير.

 (11.111  : الشركة  رأسلال 
 رهم.

الشركاء :
بلبلغ   بنعو 7  رشيد  السيد 

11.111)  رهم.
بنعو 7  رشيد  السيد   : التسييف 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

. AB(17(45
1) زنقة ليبيفتي   : املقر االآتلاعي 
الدار   5 الشقة رقم  الثالث  الطابق 

البيضاء املغرب.
املد7 : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.
القانوني  لالحتياطي   %5  : الربح 
الشركاء  قرار  حسب  يوزع  والباقي 
لالحتياطي  إضافته  أو  بتوزيعه 

القانوني أو حلله للسنة املقبلة.
رقم السجل التجاري : 453873.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

بتاريخ 22 يناير 2121.
السيد محلد  امي

جبيف محاسب

91 P

مكتب األستاذ يوسف القراري
موثق بسال

سال تابريكت، شارع لال أسلاء، إقامة الزهر7، 
الطابق األول، مكتب رقم )

شركة مديالبل
الشركة ذات املسؤولية املحدو 7

رأسلالها : 21.111)  رهم
مقرها االآتلاعي بسال تابريكت، 

الحي الصناعي رقم 61
تفويت حصص

واستقالة مسيف7 الشركة
وتعيين املسيفان الجديدان

وتعديل القانون األسا�سي للشركة
 (3 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
يناير 2121 قرر الجلع العام للشركة 
مو يالبل  املحدو 7  املسؤولية  ذات 

رأسلالها 21.111)  رهم.

 مقرها االآتلاعي بسال تابريكت، 

الحي الصناعي رقم 61.

بنشقرون  إلهام  السيد7  قامت 

حصصهلا  مجلوع  بتفويت 

 311 مجلوعه  ما  أي  االآتلاعية 

الواحد7  قيلة  اآتلاعية  حصة 

11)  رهم لفائد7 السيد7 ليلى  منها 

سو�سي تاني.

أصبحت  التغييف،  لهذا  تبعا 

حصص الشركة كلا يلي :

 311  : الرحلوني  محلد  السيد 

حصة.

 : البحراوي  علر  سيدي  السيد 

311 حصة.

 311  : الناصري  رشيد7  السيد7 

حصة.

 311  : السيد7 ليلى سو�سي تناني 

حصة.

املجلوع : 211) حصة.
استقالة السيد7 رشيد7 الناصري 

من مهامها كلسيف7 للشركة.

الرحلوني  محلد  السيد  تعيين 
البحراوي  علر  سيدي  والسيد 

كلسيفين للشركة ملد7 غيف محدو 7.

تبعا لهذه التعديالت املذكور7 تم 

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2121 تحت رقم 34126.
للخالصة والبيان

األستاذ يوسف القراري

موثق
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STE CAPITAL RENOVATION
تسجيل شركة في السجل التجاري
بعد نقل مقرها االآتلاعي إلى تلار7

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  سال  في  املنعقد  العا ي  غيف 

املقر  نقل  وبعد   21(9 مارس   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  االآتلاعي 

 CAPITAL RENOVATON محدو 7 

تجزئة السعا 7   (26 إلى رقم   SARL

عين عتيق تلار7 تم القيام بلا يلي :

مسؤولية  ذات  شركة  تسجيل 

 CAPITAL RENOVATION 7 محدو

SARL في السجل التجاري تلار7 تحت 

رقم 29245).

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

تلار7  االبتدائية  باملحكلة  القانوني 

26  يسلبف  يوم   2923 رقم  تحت 

.21(9
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شركة زليجة
شركة مساهلة

رأسلالها : 57.284.911  رهم

املقر االآتلاعي : 284، شارع 

الزرقطوني الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 23)28 الدار 

البيضاء

رقم التعريف الجبائي : 131994)1

العا ية  العامة  الجلعية  تسجل 

 25 بتاريخ  املنعقد7  زليجة  لشركة 

السيد طرفة  استقالة   21(9 يونيو 

مجلس  كعضو  مهامه  من  مروان 

اإل ار7 وتصا ق على انتداب السيد 

في  كعضو  الطازالوي  املجيد  عبد 

تنتهي  التي  لللد7  اإل ار7  مجلس 

التي  العامة  الجلعية  انعقا   عند 

 2123 ستصا ق على حسابات سنة 

مجلس  قبل  من  تعيينه  وتسجل 

اإل ار7 كرئيس مدير عام.

العامة  الجلعية  تسجل  كلا 

العا ية استقالة شركة واحة أكدال 

من مهامها كعضو مجلس اإل ار7.

شركة  انتداب  على  وتصا ق 

مجلس  في  كعضو  للتنلية  صوميد 

اإل ار7 لللد7 التي تنتهي عند انعقا  

الجلعية العامة التي ستصا ق على 

تسجل  كلا   2122 سنة  حسابات 

فاطلة  السيد7  تعيين  الجلعية 

كللثلة  ائلة  الجعيدي  الزهراء 

بلجلس  للتنلية  صوميد  لشركة 

إ ار7 الشركة.

انقضاء  العامة  الجلعية  تسجل 

مجلس اإل ار7  فتف7 عضوية أعضاء 

واإلمارات  املغرب  شركة   : امتيين 

للتنلية شركة أكسا التأمين املغرب 

وشركة رباب.

كلا تصا ق الجلعية العامة على 

تجديد عضوية.

للتنلية  واإلمارات  املغرب  شركة 

ملثلة من طرف السيد عبد املجيد 

الطازالوي.

شركة أكسا التأمين املغرب ملثلة 

من طرف السيد7 ماريا شرايبي.

طرف  من  ملثلة  رباب  شركة 

السيد شبيب حلد الدرمكي.

في مجلس اإل ار7 لللد7  كأعضاء 

الجلعية  انعقا   عند  تنتهي  التي 

العامة التي ستصا ق على حسابات 

سنة 2124.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 يسلبف 9)21 تحت رقم 42)724.
للنشر واالستخالص

مجلس اإل ار7

94 P

STE DAR L’GZZAR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس
يوم  مبفم  عرفي  عقد   بلقت�سى 

تم  ببنسليلان   2121 يناير   (3

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدو 7.

التسلية : شركة  ار الݣزاز.

تحويل   : االآتلاعي  الهدف 

اللحوم.
 (11.111  : الشركة  رأسلال 

 رهم.

املد7 : 99 سنة.

 16-2 قسلة   : االآتلاعي  املقر 

االقتصا ية  األنشطة  منطقة 

ببنسليلان.

بن حجي  إ ريس  السيد   : املسيف 

ملد7 غيف محدو 7.
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 6163  : التجاري  السجل  رقم 

ببنسليلان.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

ببنسليلان يوم 24 يناير 2121 تحت 

رقم 29.
ملخص قصد النشر
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ائتلانية هب فيد

شركة بوناتور املغرب
املقر االآتلاعي : شارع موالي عبد 

الرحلان العلار7 56 الشقة رقم 8 

القنيطر7

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 21(9 سبتلبف   4 بتاريخ  بالقنيطر7 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

بالخصائص التالية :

التسلية : شركة بوناتور املغرب.

الشكل القانوني : شركة محدو ية 

املسؤولية بشريك واحد.

املقر االآتلاعي : شارع موالي عبد 

 8 رقم  الشقة   56 العلار7  الرحلان 

القنيطر7.

غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :

التدبيف واالستغالل الفالحي.

تنلية الشركة.

مد7 الشركة : 99 سنة.

للسيد  أسند   : الشركة  تسييف 

باتريك فان  ريالن.

للسيد  أسند   : الشركة  توقيع 

باتريك فان  ريالن.

 4 من  تبتدئ   : املالية  السنة 

وتنتهي في الختام من   21(9 سبتلبف 

)3  يسلبف 9)21.

مبلغ  حد    : اإلآلالي  الرأسلال 

 (111 إلى  مقسم  11.111)  رهم 

للواحد7  11)  رهم  بقيلة  حصة 

موزعة على الشكل التالي :

السيد  ملكية  في  حصة   (111

باتريك فان  ريالن.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  بالقنيطر7  االبتدائية 

53353 بتاريخ 8) أكتوبر 9)21.
ملخص قصد النشر

ائتلانية هب فيد القنيطر7
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 STE VOILOC 2 TRANSPORT

PERSONNEL
SARL

CAPITL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE

 N°94 MAGASIN 5 BIS HAY AL

 MAGHREB ARABI MASSIRA II

TEMARA

تفويت حصص الشركة والتسييف
بلقت�سى محضر مؤرخ بالرباط في 

28 يناير 2121 تم تغييف بعض قوانين 

الشركة وحد  ما يلي :

تدار الشركة من طرف   : التسييف 

السيد سعيد عبكار ملد7 غيف محدو 7.

تفويت السيد سعيد   : الحصص 

حد   بلا  الشركة  حصص  القبلي 

111) حصة إلى السيد سعيد  قدره 

عبكار.

 (111  : عبكار  سعيد  السيد 

حصة.

املجلوع : 111) حصة.

بكتابة  تم   : القانوني  لإليداع 

بتلار7  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 يناير   2( بتارخي 

السجل التجاري 24599).
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STE TECH INSIGHTS
SARL AU

تأسيس
 23 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 (2 يوم  واملسجل   21(9 أغسطس 

شركة  تأسيس  تم   21(9 سبتلبف 

ذات  شركة   TECH INSIGHTS

الشريك  ذات  املحدو 7  املسؤولية 

املليزات  ذات  بلكناس   الوحيد 

امتية :

 STE TECH  : التسلية الجلاعية 

.INSIGHTS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  ذات  املحدو 7  املسؤولية 

الوحيد.

جدمات   : االآتلاعي  الهدف 

اإلعالميات.
رقم   ،2 زنقة   : االآتلاعي  املقر 

 - سيدي بوزكري  النهضة،  حي   31(

مكناس.

 (11.111  : االآتلاعي  الرأسلال 

 رهم.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التفقيم بالسجل التجاري للشركات.

يتم تسييف الشركة من   : التسييف 

طرف السيد يوسف بوحا.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم 

الجهوي لالستثلار بلكناس تحت رقم 
التجاري  في السجل  وسجلت   3715

تحت قم 48427.
بلثابة بيان مقتطف
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 STE MEKNES BAGHDAD

KHADAMAT
SARL

R.C : 39267

تفويت الحصص
 28 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 27 بتاريخ  واملسجل   21(9 نوفلبف 

بين  املصا قة  تلت   21(9  يسلبف 

الشركاء وتقرر ما يلي :

آدوع  نجم  آالل  السيد  فوت 

آليع حصصه املقدر7 ب 511 حصة 

بذلك  ليصبح  حيمي  منيف  للسيد 

رأسلال الشركة موزع كالتالي :

السيد منيف حيمي : 511 حصة.

السيد عزيز حيمي : 511 حصة.

عزيز  حيمي  السيد  استقالة 

كلسيف  منيف  حيمي  السيد  وتعيين 

للشركة.

وبذلك تم تغييف الفقر7 6، 7 و)3 

من القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 

تحت رقم 267 بتاريخ 7) يناير 2121.
للبيان
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 يوان األستاذ الساملاني عبد الها ي

موثق

9)) شارع إميل زوال الدار البيضاء

 STE MARIMAY

 CONSTRUCTIONS
SARL

إصالح جطأ ما ي
تأسيس  مقتطف  في  اإلشار7  تم 

 MARIMAY املسلا7  الشركة 

سجل   CONSTRUCTIONS SARL

املضلن   346(9( رقم  تجاري 

أبريل   (3 بتاريخ  الرسلية  بالجريد7 
إلى تاريخ القانون   5398 رقم   21(6

 21(6 فبفاير   (5 في  األسا�سي 

 21(6 22 فبفاير  والصحيح هو تاريخ 

والباقي بدون تغييف.

وعليه يعتبف الخطأ املذكور جطأ 

ما يا محضا.

بلثابة مقتطف وبيان

ذ. الساملاني عبد الها ي

موثق
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 STE PHARMACIE

MARJOLAINE
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

الشريك  قرر   21(9 27  يسلبف 

الوحيد في الشركة ما يلي :

من   : الزيا 7 في رأسلال الشركة 

11.111)  رهم إلى 611.111  رهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 

رقم  تحت   2121 يناير   (5 بتاريخ 

.(13928

101 P
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شركة مغا ور منجلنة سستيم

ش.م.م ذات شريك واحد

رأسلالها : 1.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : رقم 44، زنقة العيون، 

الصوير7

RAIV

SARL

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالصوير7 

وضع  تم   21(9 نوفلبف   29 بتاريخ 

محدو 7  لشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية ذات املليزات التالية :

 RAIV ش.م.م  ريف   : التسلية 

.SARL

4)  رب  رقم   : االآتلاعي  املقر 

شفشاون، الصوير7 املدينة.

الشركاء :

 Ivan, Paul, Emlle السيد 

الحامل لجواز السفر رقم   ،GRESLE

N°15CT59479 ؛

 Rachelle, Géraldine, والسيد7 

Josiane VIOUT ép. GRESLE، الحاملة 

.N°10CP27166 لجواز السفر رقم

الهدف : إ ار7 األعلال أو الخدمات 

(كراء شقق مفروشة( ؛

وبصفة عامة االستغالل املرتبط 

بصفة مباشر7 أو غيف مباشر7 بإحدى 

في  يساهم  والذي  العلليات  هاته 

از هار وتنلية الشركة.

املد7 : 99 سنة.

: تبتدئ بفاتح يناير  السنة املالية 

وتنتهي في )3  يسلبف.

رأسلال  إن   : واإل ار7  املال  رأس 

 (11.111 الشركة قد تحد  في مبلغ 

 رهم وقسم إلى 111) حصة حررت 

كالتالي :

 Ivan, Paul, Emlle السيد 

GRESLE، 511 حصة ؛

 Rachelle, Géraldine, السيد7 

 Josiane VIOUT ép. GRESLE،

511 حصة.

غيف  ملد7  الشركة  يدير   : اإل ار7 

محدو 7 :

 Ivan, Paul, Emlle السيد 

الحامل لجواز السفر رقم   ،GRESLE

 Rachelle, 7والسيد N°15CT59479

 Géraldine, Josiane VIOUT ép.

الحاملة لجواز السفر رقم   ،GRESLE

.N°10CP27166

باملحكلة  اإليداع  تم  وقد 

في  الصوير7  بلدينة   االبتدائية 

4) يناير 2121 تحت رقم 5) السجل 

التجاري رقم 75)5.
املسيف

102 P

شركة مغا ور منجلنة سستيم

ش.م.م ذات شريك واحد

رأسلالها : 1.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : رقم 44، زنقة العيون، 

الصوير7

سبينيل كار
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي حرر بالصوير7 

بتاريخ 3 يناير 2121 تم وضع النظام 

األسا�سي لشركة محدو 7 املسؤولية 

ذات املليزات التالية :

التسلية : »سبينيل كار« م.م ذات 

شريك واحد.
التجاري  املحل   : املقر االآتلاعي 

زنقة   2( رقم  املنزل  من   املستخرج 

ابن طفيل تجزئة البفج )، الصوير7.

: السيد السعيد  الشريك الوحيد 

التعريف  لبطاقة  الحامل  بنطور، 

.N53531 الوطنية رقم

الهدف : كراء السيارات.

املد7 : 99 سنة.

: تبتدئ بفاتح يناير  السنة املالية 

وتنتهي في )3  يسلبف.

رأس املال : إن رأسلال الشركة قد 

تحد  في مبلغ 11.111)  رهم وقسم 

الشريك  باسم  حصةكلها   (111 إلى 

بنطور،  السعيد  السيد  الوحيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.N53531 رقم

غيف  ملد7  الشركة  يدير   : اإل ار7 
محدو 7 السيد7 مينة بنطور، الحاملة 

.N(1138( للبطاقة الوطنية رقم
باملحكلة  اإليداع  تم  وقد 
في  الصوير7  بلدينة   االبتدائية 
22 يناير 2121 تحت رقم 24 السجل 

التجاري رقم 87)5.
املسيف
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 BUREAU DE CHANGE 
LE JARDIN

SARL AU
شركة ذات املسؤوليةاملحدو 7 

للشريك الوحيد
رأسلالها : 3.111.111  رهم

الكائن مقرها : بس 39، زنقة ا ريس 
الحرتي، حي السالم، الخليسات

الطارئ  العام  الجلع  إثر  على 
 BUREAU DE CHANGE  لشركة 
 ،39 LE JARDIN بلقرها الكائن بس 
السالم،  حي  الحرتي،  ا ريس  زنقة 
 2121 يناير   (7 بتاريخ  الخليسات 

تقرر ما يلي :
من  الشركة  رأسلال  رفع   -  (
111.111.)  رهم إلى 3.111.111  رهم 

وأصبح التقسيم الجديد كالتالي :
 3.111.111 هشام  غفار  السيد 

 رهم ؛
املجلوع 3.111.111  رهم.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالخليسات بتاريخ 22 يناير 

2121 تحت رقم 29.
من أآل املستخرج واإلنجاز

104 P

 STE DE PRESPECTION 
 ET PROMOTION 
 ET IRRIGATION

POSPRI SNC
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رأسلالها : 11.111)  رهم
 املقر االآتلاعي : ايت اجلف 

ايت بويحيى، تيفلت
الطارئ  العام  الجلع  إثر  على 
 STE DE بتاريخ 7 يناير 2121 لشركة

 PRESPECTION ET PROMOTION

 ET IRRIGATION POSPRI SNC

SARL بلقرها االآتلاعي : ايت اجلف 

ايت بويحيى، تيفلت تقرر ما يلي :

إضافة نشاط : حفر امبار والري 

بصفة عامة واملتاآر7.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالخليسات بتاريخ 22 يناير 

2121 تحت رقم 26.
من أآل املستخرج واإلنجاز
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DIST BOISSON GAZEAU

شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

والشريك الواحد

رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : و ا ية الفتح، حي 

الرتاحة، شارع جالد بن الوليد، 

الخليسات

بلقت�سى عقد عرفي بتيفلت بتاريخ 

3 يناير 2121 تم تأسيس قانون شركة 

ذات املواصفات التالية :

 DIST BOISSON  : التسلية 

.GAZEAU

املوضوع : توزيع املشروبات الغازية.

الفتح،  و ا ية   : االآتلاعي  املقر 

حي الرتاحة، شارع جالد بن الوليد، 

الخليسات.

املد7 : 99 سنة.

التسييف : السيد جيفاط بوعز7.

رأسلال الشركة : 11.111)  رهم 

قيلة  من  111) حصة  إلى  مقسلة 

للسيد  مللوكة  وهي  11)  رهم 

جيفاط بوعز7 الشريك الوحيد.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى )3  يسلبف.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

باملحكلة االبتدائية بالخليسات تحت 

رقم )2 بتاريخ 22 يناير 2121.

106 P
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BELSSED LAND
ش.م.م

رأسلال يقدر ب : 11.111)  رهم
املقر االآتلاعي : 4 زنقة أحفيف، 
الشقة رقم )، حسان، الرباط 

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  I
تم   2121 يناير   9 بتاريخ  بالرباط 
للشركة  األسا�سي  القانون  إنشاء 

والتي تتصف كلا يلي :
الصفة القانونية : شركة محدو 7 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
.BLESSED LAND SARL AU : اسلها

هدفها :
األآل،  قصيف7  سياحية  إقامة 
بالسكن  املتعلقة  الخدمات  وتوفيف 
وتنظيم  وال سيلا الحجز،  السياحي، 
على شكل  أو مهنية،  رحالت جاصة 

مجلوعات أو بشكل فر ي ؛
البوفيهات،  آليع  إعدا  

االستقبال والوآبات السريعة ؛
تنظيم األحداث املعارض والعروض 
واألحداث  املوسيقية  والحفالت 

الرياضية والحفالت واألعلال ؛
مفروشة  إقامة  أماكن  استئجار 
في  بلا  اإلضافية،  الخدمات  وآليع 
الفندقية،  الخدمات  آليع  ذلك 
وبيع آليع املنتجات املحلية،  وشراء 
واالستفجاء  التففيه  أنشطة  وآليع 
وصيد  طويلة،  ملسافات  امل�سي 
األسلاك، وركوب الدراآات الجبلية، 

واالكتشاف، والرياضة وما إلى ذلك.
الشقة  أحفيف،  زنقة   4  :  مقرها 

رقم )، حسان الرباط.
سنة تبتدئ من يوم   99  : أمدها 

التأسيس.
رأسلالها : 11.111)  رهم مقسلة 
11)  رهم  111) حصة من فئة  إلى 
آليعها  منحت  الواحد7  للحصة 

للسيد عبد امللك حنين.
غيف  وملد7  الشركة  يدير   : إ ارتها 

محد 7 السيد عبد امللك حنين.
من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 
فاتح يناير وتنتهي في متم شهر  يسلبف 

من كل سنة.

يقتطع من األرباح   : توزيع األرباح 

االحتياط  أآل  من   %5 الصافية 

الباقي من األرباح الصافية  القانوني، 

حسب  املشاركين  على  توزع 

املبالغ املختفظة  الحصص باستثناء 

املخصصة  أو  املتتالية  للسنوات  بها 

لالحتياطات حسب قرارات الشركاء.
II - رقم التقييد بالسجل التجاري 

بالرباط 42359).

107 P

 CENTRE IBN FARISS

 POUR LA FORMATION

 LA CULTURE ET LA

COMMUNICATION PRIVE
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

5) نوفلبف 9)21 قرر الشركاء ما يلي :

أعقاب  في  للشركة  النهائي  الحل 

فشل في تحقيق الهدف االآتلاعي.

إبراء ذمة املصفي في آليع مراحل 

التصفية.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكلة 

1) يناير 2121 تحت رقم 13875).
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 STE D’AGRICULTURE ET

PRODUITS SURGELES
S.A.P.S

SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

5) نوفلبف 9)21 قرر الشركاء ما يلي :

أعقاب  في  للشركة  النهائي  الحل 

فشل في تحقيق الهدف االآتلاعي.

إبراء ذمة املصفي في آليع مراحل 

التصفية.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بتلار7  التجارية   باملحكلة 

6 يناير 2121 تحت رقم )295.

109 P

SOPH HYGIENE
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

 2121 يناير   9 مؤرخ في تلار7 بتاريخ 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 بشريك وحيد.

فروع أو وكاالت الشركات التجارية 

التي يوآد مقرها بالخارج :

تحقيق   : االآتلاعي  الهدف 

(إبا 7  األبعا   ثنائية  العالآات 

الحشرات،  إزالة  تطهيفها،  الفئفان، 

التطهيف( علليات التنظيف.

رأسلال الشركة : 11.111)  رهم 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

11)  رهم للحصة الواحد7 :

 (111 السيد سفيان العبد للوي 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3  يسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : تجزئة الفتوح، علار7 7))، 

شقة 3 شارع القاهر7، تلار7.

املسيف : السيد سفيان العبد للوي.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

29389) تلار7.

110 P

EVONIK DEGUSSA GMBH
BUREAU DE LIAISON

إفونيك  يكوسا جي إم بي آش بيفو 

 و لييزون

مقرها االآتلاعي : 5)-7) شارع 6 

أكتوبر وزاوية شارع حنين، الطابق 

الرابع، رقم 9، الدار البيضاء

 السجل التجاري : الدار البيضاء 

رقم 216517

غلق مكتب الربط
لشركة  املسيفين  قرار  بلقت�سى 

»إفونيك أوبيفاسيون جي م بي آش« 

EVONIK DEGUSSA GMBH

املسؤولية ذات  شركة محدو 7   

 9 بتاريخ  الصا ر  األملاني  القانون 

 يسلبف 9)21 تقرر ما يلي :

غلق مكتب الربط بالدار البيضاء 

»إفونيك  يكوسا جي إم بي آش بيفون 

 و لييزون«.

استقالة السيد عبد املجيد قسو 

من مهامه كلدير املكتب.

تشطيب مكتب الربط من السجل 

التجاري ومن السجل الضريبي للدرا 

البيضاء.

عبد  السيد  لفائد7  توكيل  منح 

املجيد قسو.

تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ضبط املحكلة التجارية للدار البيضاء 

رقم  تحت   2121 يناير   (7 بتاريخ 

.7274(7
للخالصة والبيان

الوكيل

111 P

شمسية
شركة مساهلة

الرأسلال : 666.711  رهم

املقر االآتلاعي : طريق الرباط، 

كيلومتف 9، عين السبع ص.ب 3)26

21251 الدار البيضاء

السجل التجاري : الدار البيضاء

رقم 375265

تفويت أسهم
استقالة وتغييف إ اريين ورئيس 

مجلس اإل ار7
بلقت�سى قرار محضر الجلع العام 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 21  يسلبف 

وقرار محضر اآتلاع مجلس   21(9

تقرر  اإل ار7 املنعقد بنفس التاريخ، 

ما يلي :

هنفي  إريك  السيد  استقالة 

لوفيفيي  وشركة  والتر  سيكونيلو 

ماروك شركة مساهلة من مناصبهم 

كإ اريون.
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هنفي  إريك  السيد  استقالة 

سيكونيلو من منصبه كرئيس مجلس 

اإل ار7.

املصا قة على تفويت األسهم بين 

شركة  والتر لوفيفيي ماروك شركة 

أرتاليس  شركة  لفائد7  مساهلة 

هنفي  إريك  السيد  وبين  كونسولت 

مارسيال  السيد  لفائد7  سيكونيلو 

لوفار.

لوفار  مارسيال  السيد  تعيين 

كإ اري وكرئيس مجلس اإل ار7.

حلز7  السيد  على  التشطيب 

بعد  التجاري  السجل  من  الشباع 

إلغاء قرار تعيينه كإ اري.

التعديل املالزم للقوانين األساسية.

تنقيح القوانين األساسية.

تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  املحكلة  ضبط 

البيضاء بتاريخ 24 يناير 2121 تحت 

رقم 728279.
للخالصة والبيان

الرئيس

112 P

بالنت بروطكشن كومباني 

مروكو
 شركة محدو 7 املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 33.111  رهم

مقرها االآتلاعي : ))، زنقة 

الوحد7، إقامة اإلمام علي، شقة 

رقم 2، الدار البيضاء

 السجل التجاري بالدار البيضاء 

رقم 333347

الحل املسبق للشركة
الشريك  قرار  محضر  بلقت�سى 

بروطكشن  بالنت  لشركة  الواحد 

محدو 7  شركة  مروكو  كومباني 

املسؤولية ذات شريك وحيد الصا ر 

بتاريخ )2 أكتوبر 9)21، تقرر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد جيسوس إكناسيو 

للشركة  كلصفي  سيفو   افيال  يل 

ونهاية مهامه كلسيف.

تحديد مقر التصفية في العنوان 

التالي : ))، زنقة الوحد7، إقامة اإلمام 

علي، شقة رقم 2، الدار البيضاء.

تفويت السلط.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

للدار  التجارية  املحكلة  ضبط 

 21(9 9)  يسلبف  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 724236.
للخالصة والبيان

املصفي

113 P

 يوان ذ هشام متوكل

موثق

39 زنقة فوزيي، زاوية شارع إميل زوال، الطابق 

السا س، الدار البيضاء

الهاتف : 22/ 24 91 24 122

أنتف هاوس
ش.م.م ش.و

نقل املقر االآتلاعي للشركة
في  مؤرخ  توثيقي  عقد   بلقت�سى 

5  يسلبف 9)21 تلقاه األستاذ هشام 

متوكل موثق بالدار البيضاء تم :

نقل املقر االآتلاعي للشركة من 

إقامة  زنقة مونطين  البيضاء،  الدار 

الرابع،  الطابق  بالص،  ويندصور 

إلى الدار البيضاء زنقة   44 شقة رقم 

إقامة  الآيفوند،  زنقة  وزاوية  افني 

مكتب  الخامس،  الطابق  باء،  مارية 

رقم 14).

القانون  من   4 الفصل  وتعديل 

املتعلق باملقر االآتلاعي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 22 يناير 2121 تحت 

رقم 727972.

بالسجل  الشركة  تعديل  تم 

التجاري بتاريخ 22 يناير 2121 تحت 

رقم )7)2.
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 يوان ذ هشام متوكل

موثق

39 زنقة فوزيي، زاوية شارع إميل زوال، الطابق 

السا س، الدار البيضاء

الهاتف : 22/ 24 91 24 122

كينك هاوس
ش.م.م

نقل املقر االآتلاعي
في  املؤرخ  توثيقي   بلقت�سى عقد 
6) و7) سبتلبف 1)21 تلقاه األستاذ 
البيضاء  بالدار  موثق  متوكل  هشام 

تم :
نقل املقر االآتلاعي للشركة من 
أسوان  زنقة  زاوية  البيضاء،  الدار 
وافني مع شارع الآيفوند إقامة مارية 
زنقة  إلى الدار البيضاء   6 مخزن رقم 
إقامة  الآيفوند،  زنقة  وزاوية  افني 
مكتب  الخامس،  الطابق  باء،  مارية 

رقم 14).
القانون  من   4 الفصل  وتعديل 

املتعلق باملقر االآتلاعي.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 8 أكتوبر 1)21 تحت 

رقم 362566.
بالسجل  الشركة  تعديل  تم 
التجاري بتاريخ 8 أكتوبر 1)21 تحت 

رقم 6895).
من أآل امللخص واإلشار7

األستاذ هشام متوكل
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FIMO-TEX
فيلوتيكس ش.ذ.م.م بشريك وحيد

شركة ذات مسؤولية محدو 7 
بشريك وحيد

رأسلالها 211.111  رهم
مقرها األسا�سي : رقم )5 زنقة 

كولونيا حي الوفاء 2 طريق صفرو 
بفاس

السجل التجاري : )48)6
التأسيس

بلوآب عقد عرفي مؤرخ بفاس 
في 4) أكتوبر 9)21 تم إعدا  النظام 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
محدو 7 بشريك وحيد بين املوقعين 
األساسية  بنو ه  أهم  تتلثل  أسفله 

فيلا يلي :

  FIMO - TEX  : التسلية 

فيلوتيكس ش.ذ.م.م بشريك وحيد.

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

بشريك  محدو 7  مسؤولية  ذات 

وحيد.

تستهدف   : الشركة  موضوع 

الشركة سواء  اجل املغرب أو جارآه 

إلى :

األصل  ذات  األلياف  غزل آليع 

االصطناعي  أو  النباتي  أو  الحيواني 

وكذا معالجتها وصباغتها.

النسيج  أنواع  كافة  حياكة 

وتبييضها  وتحضيفها  ومعالجتها 

وصباغتها وطباعتها.

وكذلك  باليد  الزرابي  حياكة 

الحرف التقليدية الجلدية.

منتجات  آليع  ونسج  صناعة 

النسيج واملالبس املنسوآة والثياب 

آليع  بإعلال  وغيفها  واألفرشة 

املوا  ذات أصل نباتي أو حيواني أو 

اصطناعي.

والبيع  الشراء  بعلليات  القيام 

عامة  بصفة  والتصدير  واالستيفا  

األولية  املوا   بجليع  الخاصة 

واملنتجات التامة وغيف التامة املعد7 

لصناعة النسيج.

والبيع  الشراء  بعلليات  القيام 

واالستيفا  والتصدير والكراء واإليداع 

املية  التجهيزات  بجليع  الخاصة 

صناعات  في  املستعللة  واملعدات 

النسيج.

القيام لحساب الشركة بعلليات 

لحساب  واستغالل  وبلور7  شراء 

والتفجيصات  االجتفاع  براءات  كافة 

ذات  الصنع  وعالمات  والطرائق 

الصلة بكيفية مباشر7 أو غيف مباشر7 

بلوضوع الشركة.
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املساهلة بكيفية مباشر7 أو غيف 

مباشر7 في آليع العلليات واملقاوالت 

الشركة  أهداف  من  بأي  املرتبطة 

شركات  تأسيس  طريق  عن  وذلك 

آديد7 أو املساهلة في تأسيسها أو 

رفع رأسلال شركات قائلة أو تقدمات 

أو بيع كل أو آزء من األصول أو عبف 

االستيعاب أو االندماج أو التوصية أو 

شراء السندات أو الحقوق في الشركة 

أو بغيف ذلك من الوسائل.

العلليات  بجليع  القيام  وعلوما 

واملالية  والصناعية  التجارية 

والعقارية واملنقولة املرتبطة بكيفية 

باملواضيع  مباشر7  غيف  أو  مباشر7 

أعاله أو امللاثلة له أو حتى من شأنها 

آعله أكثف مر و ية.
زنقة   5( رقم   : األسا�سي  املقر 

صفرو  طريق   2 الوفاء  حي  كولونيا 

فاس.

 99 تأسست الشركة ملد7   : املد7 

سنة تبتدئ بتاريخ التأسيس.

قبل  فسخها  أو  تلديدها  ويلكن 

األوان ضلن الشروط التي يحد ها 

القانون وهذا النظام األسا�سي.

مبلغ  في  حد    : الشركة  رأسلال 

 2111 إلى  مقسلة  211.111  رهم 

11)  رهم لكل حصة  حصة بقيلة 

من  بالكامل  وتحريرها  اكتتابها  تم 

قبل شخص طبيعي وهو السيد انس 

الفياللي وذلك على نحو ما يستفا  من 

شها 7 اإليداع املسللة من مؤسسة 

الفرع  وكالة   - بنك  وفا  التجاري   :

 25 الرئي�سي لللقاوالت بفاس بتاريخ 

سبتلبف 9)21.

 : رقم  الحساب 

باسم  املفتوح   (328A111828121

الشركة قيد التأسيس.

تحرير  تم   : الشركة  حصص 

وإسنا ها  بالكامل  الشركة  حصص 

 2111  : الفياللي  انس  السيد  إلى 

حصة.

املجلوع : 2111 حصة.

التصرف : يتم التصرف بالشركة 

الذي  الفياللي  من قبل السيد انس 

يقبل باملهام التي أوكلت إليه ملد7 غيف 

املسؤولية  الشركة  تتحلل  محدو 7 

بكيفية قانونية بلجر  توقيع السيد 

انس الفياللي بصفته متصرفا وحيدا.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في )3  يسلبف من كل سنة.

حسم  بعد   : األرباح  توزيع 

من  وغيفها  العامة  املصاريف 

املرتبطة  وتلكم  القانونية  النفقات 

بالنظام األسا�سي وبعد اقتطاع نسبة 

5/100 من أآل تشكيل االحتياطات 

تشكيل  إمكانية  مع  القانونية 

توزيع  يتم  استثنائية،  احتياطات 

عد   بحسب  الشركاء  بين  األرباح 

رأسلال  في  يللكونها  التي  الحصص 

الشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى كتابة ضبط املحكلة 

 2121 يناير   3 في  بفاس  التجارية 

تحت الرقم 47/2020.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجاري بفاس في 3 يناير 2121 تحت 

الرقم )48)6.

116 P

DIAR COMMUNICATION
»DIARCOM«

SARL

 يار كومينيكاسيون -  ياركوم

شركة ذات مسؤولية محدو 7 

بشريك فريد

رأسلالها 33.963.111  رهم

الكائن مقرها : 8) زنقة البالص حي 

املستشفيات الدار البيضاء 21361

السجل التجاري : 9)73)3

بلقت�سى محضر الجلع العام غيف 

23  يسلبف  بتاريخ  املنعقد  العا ي 

9)21، تم اتخاذ القرارات التالية :

) - تعيين مسيفين آد  :

كل  تعيين  الوحيد  الشريك  قرر 
أمين  والسيد  لحلو  علر  السيد  من 
آديدين  مسيفين  منصب  في  لحلو 
للشركة إلى آانب السيد علي لحلو 
الوحيد  املسيف  منصب  يشغل  الذي 

ويللك حق اإلمضاء املنفر .
الوحيد حق  الشريك  كلا أعطى 
علر  السيد  بين  املشتفك  اإلمضاء 
كلسيفين  لحلو  أمين  والسيد  لحلو 

للشركة.
من   36 الفصل  تغييف  وبالتالي 

النظام األسا�سي.
2 - إعا 7 صيغة النظام األسا�سي :
إعا 7  الوحيد،  الشريك  قرر 
صيغة النظام األسا�سي للشركة ذات 
فريد  بشريك  املحدو 7  املسؤولية 
األسا�سي  النظام  على  واملصا قة 
طرف  من  عرضه  تم  كلا  الجديد، 

املسيف.
تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  3
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
21 يناير 2121، تحت رقم 727493.

للنشر والتوزيع
املسيفون
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MAROC SYSTEMES SANTE
SARL

ماروك سيستيم سانتي
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

رأسلالها 5.111.111  رهم
الكائن مقرها : )2 شارع لحسن 
العرآون (زنقة  التون سابقا( 

ملتقى زنقة البالص - الدار البيضاء 
السجل التجاري : 47593

بلقت�سى محضر الجلع العام غيف 
23  يسلبف  بتاريخ  املنعقد  العا ي 

9)21، تقرر ما يلي :
) - تعيين مسيفين آد  :

من  كل  تعيين  العام  الجلع  قرر 
السيد علر لحلو والسيد أمين لحلو 
في منصب مسيفين آديدين للشركة 
الذي  لحلو  علي  السيد  آانب  إلى 

يشغل منصب املسيف الوحيد.

من   (3 الفصل  تغييف  وبالتالي 

النظام األسا�سي.

2 - إعا 7 صيغة النظام األسا�سي :

إعا 7 صيغة  العام،  الجلع  قرر 

ذات  للشركة  األسا�سي  النظام 

املسؤولية املحدو 7 واملصا قة على 

تم  كلا  الجديد،  األسا�سي  النظام 

عرضه من طرف املسيف.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  3

باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

21 يناير 2121، تحت رقم 727494.
للنشر والتوزيع

املسيفون

118 P

ائتلائية سليف ش.م.م 

سليف ين يشو

جبيف قضائي محلف في املحاسبة

شركة تاج تراف
شركة محدو 7 املسؤولية

رأسلالها 1.111)5  رهم

218، رياض الزيتون، مرآان 3، 

مكناس

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي لشركة تاج تراف ش.م.م 

بلكناس   21(9 27  يسلبف  بتاريخ 

بلقر  التاسعة صباحا  الساعة  على 

الشركة فقد تقرر ما يلي :

الشركة  رأسلال  في  الزيا 7 

من  لرفعه  491.111.)  رهم  بلبلغ 

 2.111.111 إلى  1.111)5  رهم 

حصة   (4911 بخلق  وذلك   رهم 

11)  رهم  اآتلاعية آديد7 بقيلة 

للحصة الواحد7.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعا 7 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بلكناس بتاريخ 22 يناير 2121 تحت 

الرقم 352.

119 P
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ائتلائية سليف ش.م.م 
سليف ين يشو

جبيف قضائي محلف في املحاسبة

شركة بينسون كار
شركة محدو 7 املسؤولية بشريك 

وحيد
رأسلالها 1.111)  رهم

41، شارع الروامزين، قيسارية 
السوق الجديد، رقم 5)، مكناس

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
كار  بينسون  لشركة  االستثنائي 
 (9 بتاريخ  وحيد  بشريك  ش.م.م 
 يسلبف 9)21 بلكناس على الساعة 
الشركة فقد  بلقر  التاسعة صباحا 

تقرر ما يلي :
الزيا 7 في رأسلال الشركة بلبلغ 
 (1.111 991.111  رهم لرفعه من 
وذلك  111.111.)  رهم  إلى   رهم 
بخلق 9911 حصة اآتلاعية آديد7 

بقيلة 11)  رهم للحصة الواحد7.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعا 7 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بلكناس بتاريخ )2 يناير 2121 تحت 

الرقم 324.
120 P

ائتلائية سليف ش.م.م 
سليف ين يشو

جبيف قضائي محلف في املحاسبة

شركة سونوررير
شركة محدو 7 املسؤولية بشريك 

وحيد
)، شارع الصوير7، رقم 8)، م.ج، 

مكناس
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي لشركة سونوفرير ش.م.م 
27  يسلبف  بتاريخ  وحيد  بشريك 
9)21 بلكناس على الساعة التاسعة 
صباحا بلقر الشركة فقد تقرر ما يلي :
الشركة  رأسلال  في  الزيا 7 
من  لرفعه  2.111.111  رهم  بلبلغ 
 6.511.111 إلى  4.511.111  رهم 
حصة   21111 بخلق  وذلك   رهم 
11)  رهم  اآتلاعية آديد7 بقيلة 

للحصة الواحد7.

األسا�سي  القانون  صياغة  إعا 7 
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بلكناس بتاريخ 22 يناير 2121 تحت 

الرقم 353.
121 P

ائتلائية سليف ش.م.م 
سليف ين يشو

جبيف قضائي محلف في املحاسبة

شركة توريس ايفينمون
شركة محدو 7 املسؤولية بشريك 

وحيد
42، حي األمان،  يور السالم، إقامة 

توريس، رقم 3، مكناس
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي لشركة توريس ايفينلون 
 (4 بتاريخ  وحيد  بشريك  ش.م.م 
 يسلبف 9)21 بلكناس على الساعة 
فقد  الشركة  بلقر  صباحا  التاسعة 

تقرر ما يلي :
الزيا 7 في رأسلال الشركة بلبلغ 
511.111  رهم لرفعه من 611.111 
وذلك  11.111).)  رهم  إلى   رهم 
بخلق 5111 حصة اآتلاعية آديد7 

بقيلة 11)  رهم للحصة الواحد7.
األسا�سي  القانون  صياغة  إعا 7 

للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   2121 يناير   7 بلكناس بتاريخ 

الرقم 97.
122 P

ائتلائية سليف ش.م.م 
سليف ين يشو

جبيف قضائي محلف في املحاسبة

شركة أور طاب
ش.م.م

املقر االآتلاعي : مرأب بالطابق 
السفلي، والطابق األول بزنقة 
الباب، رقم 2، توالل، مكناس

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
طاب«  »أور  لشركة  االستثنائي 
 21(9 1)  يسلبف  بتاريخ  ش.م.م 

بلقر الشركة فقد تقرر ما يلي :

مصدق  السيد7  استقالة   -  (

التعريف  لبطاقة  الحاملة  سعا  

الوطنية رقم  ال )57)42 من تسييف 

مصدق  السيد7  وتعيين  الشركة، 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  زهر7 

مسيف7   79485( رقم  ال  الوطنية 

آديد7 للشركة ملد7 غيف محد 7.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   2121 يناير   2 بلكناس بتاريخ 

الرقم 23.

123 P

ائتلائية سليف ش.م.م 

سليف ين يشو

جبيف قضائي محلف في املحاسبة

مجموعة مدارس التوجيه ) 

للتعليم الخاص
شركة محدو 7 املسؤولية

رأسلالها : 611.111  رهم

املقر االآتلاعي : إقامة قرطبة، 

سكتور 2، رقم )2، مكناس

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي لشركة »مجلوعة مدارس 

للتعليم الخاص« ش.م.م   2 التوآيه 

بتاريخ 9  يسلبف 9)21 بلقر الشركة 

فقد تقرر ما يلي :

811 حصة اآتلاعية  ) - تفويت 

صالحي  كلثوم  السيد7  بحوز7 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

)U(3(51 للسيد عبد اللطيف  رقم 

التعريف  لبطاقة  الحامل  آابري 

.UC20224 الوطنية رقم

تعيين السيد7 كلثوم صالحي   -  2

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

آديد7  مسيف7   U(3(51( رقم 

للشركة ملد7 غيف محد 7.

نقل املقر االآتلاعي للشركة   -  3

قرطبة،  إقامة  القديم  العنوان  من 

سكتور 2، رقم )2، مكناس إلى املقر 

الجديد آنان مرآان، طريق الرباط، 

مكناس.

القانون  صياغة  إعا 7   -  4
األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بلكناس بتاريخ )2 يناير 2121 تحت 

الرقم 323.
124 P

ائتلائية سليف ش.م.م 
سليف ين يشو

جبيف قضائي محلف في املحاسبة

شركة غوريفنونس طراف
شركة محدو 7 املسؤولية
رأسلالها : 1.511)  رهم

املقر االآتلاعي : رقم 91، شارع 2، 
حي الوحد7، مكناس

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
»غوفيفنونس  لشركة  االستثنائي 
9)  يسلبف  بتاريخ  ش.م.م  طراف« 
9)21 بلقر الشركة فقد تقرر ما يلي :
العلاري  السيد  استقالة   -  (
التعريف  لبطاقة  الحامل  محلد، 
من   718529 رقم  ال  الوطنية 
تسييف الشركة وتعيين السيد يحياوي 
التعريف  لبطاقة  الحامل  هللا  عبد 
الوطنية رقم UC14863 مسيف آديد 

للشركة ملد7 غيف محد 7.
من   (5 البند  إعا 7 صياغة   -  2

القانون األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   2121 يناير   7 بلكناس بتاريخ 

الرقم 277.
125 P

ائتلائية سليف ش.م.م 
سليف ين يشو

جبيف قضائي محلف في املحاسبة

جينيفاسيون ن ط
شركة محدو 7 املسؤولية
رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : العلار7 6، الشقة 
3، م.ج، شارع القنيطر7، مكناس

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
ن  »آينيفاسيون  لشركة  االستثنائي 
ط« ش.م.م بتاريخ 6)  يسلبف 9)21 

بلقر الشركة فقد تقرر ما يلي :



(719 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

االآتلاعي  الهدف  تغييف   -  (

األنشطة  بتغييف  وذلك  للشركة 

القديلة باألنشطة التالية :

بيع معدات ولوازم الحواسب.

املتاآر7.

األشغال املختلفة وبالبناء.

من   2 البند  صياغة  إعا 7   -  2

القانون األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   2121 يناير   9 بلكناس بتاريخ 

الرقم 33).

126 P

ائتلائية سليف ش.م.م 

سليف ين يشو

جبيف قضائي محلف في املحاسبة

شركة راكسينيوم
شركة محدو 7 املسؤولية
رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : شقة رقم ))، 

إقامة بسم هللا، 23، شارع محلد 

السا س،  يور السالم، مكناس

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

»فاكسينيوم«  لشركة  االستثنائي 

ش.م.م بتاريخ )2 أكتوبر 9)21 بلقر 

الشركة فقد تقرر ما يلي :

211 حصة اآتلاعية  ) - تفويت 

سيدريتش  كروز  السيد  بحوز7 

رقم  السفر  آواز  صاحب  غاي 

نشيد  يوسف  للسيد   (7IA49228

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم  ال 8)5576.

القانوني  الشكل  تحويل   -  2

محدو 7  شركة  من  للشركة 

محدو 7  شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية بشريك وحيد.

3 - تحويل املقر االآتلاعي للشركة 

 ،(( القديم شقة رقم  العنوان  من 

محلد  شارع   ،23 هللا،  بسم  إقامة 

السا س،  يور السالم، مكناس إلى 

إقامة  مقابل   ،8 رقم  الجديد  املقر 

فاس،  طريق  العلومية،  األشغال 

مكناس.

القانون  صياغة  إعا 7   -  4

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   2121 يناير   2 بلكناس بتاريخ 

الرقم 34.

127 P

ائتلائية سليف ش.م.م 

سليف ين يشو

جبيف قضائي محلف في املحاسبة

شركة أرراح ررحاوي

شركة محدو 7 املسؤولية

رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : 511، املحل رقم 

2، رياض االسلاعيلية، شطر )، 

مكناس

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

»أفراح فرحاوي«  االستثنائي لشركة 

 21(9 9)  يسلبف  بتاريخ  ش.م.م 

بلقر الشركة فقد تقرر ما يلي :

511 حصة اآتلاعية  ) - تفويت 

بحوز7 السيد فرحاوي محلد الحامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

عثلان  فرحاوي  للسيد   UC27830

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.UC104885 رقم

القانوني  الشكل  تحويل   -  2

محدو 7  شركة  من  للشركة 

محدو 7  شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية بشريك وحيد.

القانون  صياغة  إعا 7   -  3

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بلكناس بتاريخ 22 يناير 2121 تحت 

الرقم )35.

128 P

ائتلائية سليف ش.م.م 

سليف ين يشو

جبيف قضائي محلف في املحاسبة

شركة أليمونطاسيون جينيفال 

موايان أطلس
شركة محدو 7 املسؤولية بشريك 

وحيد

رأسلالها : 611.111  رهم

املقر االآتلاعي : رقم 66)، شارع 

الحسن الثاني، الحاآب

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

»أليلونطاسيون  لشركة  االستثنائي 

ش.م.م  أطلس«  موايان  آينيفال 

بلقر   21(9 31  يسلبف  بتاريخ 

الشركة فقد تقرر ما يلي :

) - تفويت 6111 حصة اآتلاعية 

بحوز7 السيد ابركاك عبد هللا الحامل 

لبطاقة التعريف الوطنية رقم آيم 

ابركاك عبد هللا  للسيد   491(5 باء 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم  ال 1945)9.

ابركاك  السيد  استقالة   -  2

التعريف  لبطاقة  الحامل  هللا  عبد 

من   491(5 باء  آيم  رقم  الوطنية 

تسييف الشركة وتعيين السيد ابركاك 

التعريف  لبطاقة  الحامل  احلد 

مسيف   9(1945 رقم  ال  الوطنية 

آديد للشركة ملد7 غيف محد 7.

القانون  صياغة  إعا 7   -  3

األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بلكناس بتاريخ 7) يناير 2121 تحت 

الرقم 276.

129 P

GUSGROUPE
SARL

بالرباط  عرفي  عقد  بلوآب   -  I

بتاريخ 7)  يسلبف 9)21 تم تأسيس 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 

مواصفاتها كامتي :

.GUSGROUPE SARL : التسلية

الرحالت  تنظيم   : الشركة  هدف 

وامللتقيات الرياضية.
االشعري  زنقة   : االآتلاعي  املقر 

أكدال،   (2 الشقة   (4 العلار7 

الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التأسيس النهائي للشركة.

رأسلاله : 11.111)  رهم مقسم 

على 111) حصة من فئة 11)  رهم 

للحصة.

تسييف  مهلة  أسندت   : التسييف 

الشركة إلى السيد7 سوليمي ريفي.

األرباح : توزع على الشركاء أو ترحل 

إلى الحساب االحتياطات الخاصة بعد 

اقتطاع االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط لدى املحكلة التجارية بالرباط 

بتاريخ 23  يسلبف 9)21  تحت الرقم 

السجل التجاري 42149).

130 P

كومباني مروكين دو جيوماتيك
شركة محدو 7 املسؤولية

رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : 31 رقم 8، زنقة 

موالي احلد لوكيلي، حسان، 

الرباط

رقم السجل التجاري : 29437)

تغييف املقر االآتلاعي واملسيف 
القانوني

يوم  حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قرر  بالرباط   21(9 أغسطس   26

مروكين  »كومباني  شركة  شركاء 

محدو 7  شركة  آيوماتيك«   و 

 (11.111 رأسلال  ذات  املسؤولية 

 8 رقم   31 االآتلاعي  مقرها   رهم، 

حسان،  لوكيلي،  أحلد  موالي  زنقة 

السيد  استقالة  قبول  أيضا  الرباط 

كلسيف  مهامه  من  آلال  يوسف 

للشركة وتعيين السيد7 سار7 البكايري 

مسيف7 للشركة ملد7 غيف محدو 7.



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (7(1

يوم  حرر  عرفي  عقد   وبلقت�سى 

)) نوفلبف 9)21 بالرباط قرر الشركاء 

تغييف املقر االآتلاعي للشركة  أيضا، 

»كومباني مروكين  و آيوماتيك« من 

8 زنقة موالي أحلد لوكيلي،  31 رقم 

الشقة   79 رقم  إلى  الرباط  حسان، 

أبو مو�سى األشعري حي  زنقة   ( رقم 

املنصور، تلار7.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

باملحكلة التجارية بالرباط وذلك يوم 

24  يسلبف 9)21 تحت رقم 8198.
للنشر

131 P

YOUMM DESIGN

رأسلالها : 1.111)2  رهم

املقر االآتلاعي : زاوية شارع الحسن 

الثاني والحسن األول، تلار7 2111) 

بلوك )B، الطابق األول، شقة رقم 4

القرار  محضر  بلقت�سى   -  (

بخصوص تفويت  باإلآلاع للشركاء 

بتاريخ  اإلمضاء  مصحح   االسهم 

9)  يسلبف 9)21.

األسهم  لتفويت  عرفي  عقد   -  2

9)  يسلبف  لشركة مصحح اإلمضاء 

.21(9

التعديلي  األسا�سي  القانون   -  3

بتاريخ  اإلمضاء  مصحح   للشركة 

23  يسلبف 9)21.

تم تفويت األسهم واملقدر7 ب 711 

حصة والعائد7 للسيد العلمي محلد 

لصالح السيد7 الزرهوني عبده يسر7 

لتصبح مالكة ملجلوع األسهم بصفتها 

 YOUMM لشركة  الوحيد  الشريك 

.DESIGN

تقييد  تم   : القانوني  اإليداع 

بالسجل التجاري رقم 28537) بتاريخ 

22 يناير 2121 تحت رقم 86.

132 P

MADAEF
شركة مساهلة

رأسلالها : 7.745.748.611  رهم

 ،CDG 7مقرها : بالرباط، علار

ساحة موالي الحسن، ص.ب 418

سجل تجاري رقم : 49655

التعريف الضريبي : 3312871

 SDRT IMMO تنفيذ  مج شركة
MADAEF عن طريق ضلها لشركة

االستثنائي  العام  الجلع  قرر 

املنعقد   MADAEF شركة  ملساهمي 

بعد   ،21(9 )3  يسلبف  بتاريخ 

االطالع على عقد الدمج املوقع بتاريخ 

3) نوفلبف 9)21، ما يلي :

املوافقة على عللية الدمج وعقد 

الدمج بجليع بنو ه.

إ راك ومعاينة أن الدمج لن يتفتب 

 SDRT عنه تبا ل بين حصص شركة

 MADAEF وحصص شركة   IMMO

ال يتطلب تحديد أية نسبة  وبالتالي، 

من   3 تبا ل وفقا ملقتضيات الفقر7 

 (7.95 القانون رقم  من   224 املا 7 

كلا تم تعديله وتتليله بالقوانين رقم 

15.21 ورقم 2.78) ورقم 9.21).

معاينة اإلنجاز النهائي للدمج عن 

طريق ضم شركة SDRT IMMO من 

رآعي  بأثر   MADAEF شركة  طرف 

وتصبح   .21(9 يوليو  فاتح  بتاريخ 

منحلة بحكم   SDRT IMMO شركة 

تنفيذا  الدمج  تنفيذ  بعد  القانون 

نهائيا مع العلم أنه لن يتبع حلها أي 

من   224 تصفية طبقا ألحكام املا 7 

بشركات  املتعلق   95.(7 القانون 

وتتليله  تعديله  تم  كلا  املساهلة 

 (2.78 ورقم   15.21 رقم  بالقوانين 

ورقم 9.21).

الجلع  قرار  محضر  إيداع  تم 

أعاله  املذكور  االستثنائي  العام 

وعقد الدمج بكتابة ضبط املحكلة 

التجارية بالرباط تحت رقم 28)14) 

بتاريخ 28 يناير 2121.
لإلعالم واملرآع

133 P

STE B.N BTP
SARL

اجتتام التصفية
الجلع  محضر  ملقتضيات  تبعا 
 STE لشركة  االستثنائي  العام 
بتاريخ  املنعقد   B.N BTP SARL 
)3  يسلبف 9)21 تم اجتتام تصفية 

الشركة.
تبفئة مصفي الشركة : ناعيم رشيد.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

)6)14) بتاريخ 28 يناير 2121.
134 P

SDRT IMMO
شركة مساهلة

رأسلالها : 21.111.111)  رهم
مقرها : بالرباط، علارCGI 7، فضاء 

Les Oudayas، B2 حي الرياض
سجل تجاري رقم : 82987

التعريف الضريبي : 574))))
 SDRT IMMO تنفيذ  مج شركة
MADAEF عن طريق ضلها لشركة

االستثنائي  العام  الجلع  قرر 
املنعقد   MADAEF شركة  ملساهمي 
بعد   ،21(9 )3  يسلبف  بتاريخ 
االطالع على عقد الدمج املوقع بتاريخ 

3) نوفلبف 9)21، ما يلي :
املوافقة على عللية الدمج وعقد 

الدمج بجليع بنو ه.
إ راك ومعاينة أن الدمج لن يتفتب 
 SDRT عنه تبا ل بين حصص شركة
 MADAEF وحصص شركة   IMMO
ال يتطلب تحديد أية نسبة  وبالتالي، 
من   3 تبا ل وفقا ملقتضيات الفقر7 
 (7.95 القانون رقم  من   224 املا 7 
كلا تم تعديله وتتليله بالقوانين رقم 

15.21 ورقم 2.78) ورقم 9.21).
معاينة اإلنجاز النهائي للدمج عن 
طريق ضم شركة SDRT IMMO من 
رآعي  بأثر   MADAEF شركة  طرف 
وتصبح   .21(9 يوليو  فاتح  بتاريخ 
منحلة بحكم   SDRT IMMO شركة 
تنفيذا  الدمج  تنفيذ  بعد  القانون 
نهائيا مع العلم أنه لن يتبع حلها أي 
من   224 تصفية طبقا ألحكام املا 7 

بشركات  املتعلق   95.(7 القانون 
وتتليله  تعديله  تم  كلا  املساهلة 
 (2.78 ورقم   15.21 رقم  بالقوانين 

ورقم 9.21).
الجلع  قرار  محضر  إيداع  تم 
أعاله  املذكور  االستثنائي  العام 
وعقد الدمج بكتابة ضبط املحكلة 
التجارية بالرباط تحت رقم 29)14) 

بتاريخ 28 يناير 2121.
لإلعالم واملرآع

135 P

D.K.M.CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

لشريك واحد
تصريح بتعيين مسيف آديد

يسيف  ا قيش  السيد  من  بقرار 
لجليع  واملالك  الواحد  الشريك 
يقرر  الشركة  رأسلال  في  الحصص 

ما يلي :
عليه  واملصا قة  محضر  تحرير 
 2121 يناير   22 بتاريخ  وتسجيله 
السيد  من  بقرار  ومحتواه  مضلونه 
يسيف ا قيش الشريك الواحد واملالك 
لجليع الحصص في رأسلال الشركة 
بتعيين السيد  » .ك.م.كار«  املسلا7 
لبطاقة  الحامل  الصاط،  سعيد 
 GN(98233 التعريف الوطنية رقم 
كلسيف آديد للشركة جلفا لآلنسة 
هاآر املنصري، بطاقتها الوطنية رقم 
التي تخلت عن منصبها   AE(19485

وقدمت استقالتها.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بلشرع 
 2121 يناير   28 بتاريخ  بلقصيفي 

تحت رقم 2020/102.
136 P

STE TRAFORAG
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7

على إثر العقد العرفي الذي وقعه 
شركاء الشركة أسفله، تم وضع القوانين 
مسؤولية  ذات  لشركة  األساسية 

محدو 7 والتي من جصائصها :



(7(( الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

 STE  : االآتلاعية  التسلية   -  (
.TRAFORAG SARL

2 - املوضوع :
أشغال الغرس وإعا 7 التشجيف ؛

األشغال الغابوية ؛
أشغال البستنة للحدائق ؛

املفاوضة.
3 - املقر االآتلاعي : مركز واومانة، 

إقليم جنيفر7.
4 - املد7 : 99 عاما.

5 - الرأسلال : 41.111  رهم مكونة 
11)  رهم  بقيلة  حصة   411 من 

للحصة موزعة على الشكل التالي :
 (11 جلفاوي  حفيظة  السيد7 

حصة ؛
السيد أحلد بوسقور 311 حصة.
6 - التسييف : أسند التسييف للسيد 

أحلد بوسقور ملد7 غيف محدو 7.
من فاتح   : السنة املحاسبية   -  7

يناير إلى )3  يسلبف.
تم اإليداع القانوني   : اإليداع   -  8
التجاري  السجل  مصلحة  لدى 
تحت  بخنيفر7  االبتدائية  باملحكلة 
رقم 2020/20 بتاريخ 23 يناير 2121 

السجل التجاري رقم 99)3.
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KELAAT M’GOUNA-
SERVICES

ش.م.م
محطة الخدمات، مستغل مقهى، 

مستغل مطعم، مجلع سياحي مركز 
تزارين، زاكور7

التأسيس
بلقت�سى عقد عرفي 23 يناير 2121 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
باملواصفات  وحيد  بشريك  محدو 7 

التالية :
 KELAAT شركة   : التسلية 

.M’GOUNA-SERVICES
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدو 7 بشريك وحيد.
تزارين،  مركز   : االآتلاعي  املقر 

زاكور7.

الخدمات،  محطة   : الغرض 
مستغل مقهى، مستغل مطعم، مجلع 

سياحي.
الرأسلال : حد  في 11.111)  رهم 
حصة موزعة على   (111 إلى  موزع 

الشكل التالي :
عزيز ياسين 111) حصة.

التسييف : تسييف الشركة من طرف 
غيف  ملد7  وذلك  ياسين  عزيز  السيد 

محد 7.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني للشركة لدى كتابة الضبط 
بلحكلة زاكور7 بتاريخ 28 يناير 2121 
تحت رقم 2020/34 السجل التجاري 

رقم )319.
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 ETABLISSEMENT
DARHMANE ET FILS

RC : 41901
املنعقد  العرفي  العقد  بلقت�سى 
قرر الشريك   21(9 يوليو   (8 بتاريخ 

الوحيد للشركة ما يلي :
قرر   : االآتلاعي  املقر  تحويل 
الشريك الوحيد للشركة بتحويل املقر 
االآتلاعي للشركة إلى زاوية فال ولد 
الثاني  الطابق   ،32 عليف وزنقة بهت 

والطابق الثالث، أكدال، الرباط.
باملحكلة   : القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط بتاريخ 24 يناير 2121 

تحت رقم 18)14).
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MOUILALLA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 7
رأسلالها يبلغ : 61.111)  رهم

املقر االآتلاعي : 44، شارع اكللان، 
سيدي علي، العلار7 رقم 7، الطابق 

األول، أكدال السفلي، الرباط
تغييف املقر االآتلاعي

بتاريخ  مداوالت   بلقت�سى 
28 نوفلبف 9)21 إن الجلعية العامة 

غيف العا ية قد قررت :

للشركة  االآتلاعي  املقر  تغييف 

44، شارع اكللان سيدي علي،   : من 

العلار7 رقم 7، الطابق األول، أكدال 

 : الرباط إلى العنوان التالي  السفلى، 

4) زنقة تنغيف، رقم 3، الطابق األول، 

حسان، الرباط.

وضع قانون أسا�سي آديد مرفق 

بلا سبق من التعديالت.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بكتابة الضبط لدى املحكلة 

التجارية بالرباط بتاريخ 28 يناير 2121  

تحت رقم 41)14).
وهذا بلثابة مقتطف وبيان
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FADIL LIGHT

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسلالها : 111.111.)  رهم

املقر االآتلاعي : 21 شارع كولونيل 

العالم، حي السالمة 3، الدار البيضاء

تغييف في القانون األسا�سي
أوال : قرر الجلع العام االستثنائي 

يوليو   22 بتاريخ  املنعقد  للشركة 

9)21 ما يلي :

املذكور7  الشركة  رأسلال  زيا 7 

111.111.)  رهم  والذي يبلغ حاليا 

طريق  عن  2.111.111  رهم  إلى 

1.111) حصة آديد7 بقيلة  إنشاء 

11)  رهم للواحد7 وذلك عن طريق 

ضخ أموال آديد7 بالكامل في حساب 

الشركة.

6 و7  تغييف صياغة الفصلين رقم 

من القانون األسا�سي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

كتابة الضبط باملحكلة التجارية بالدار 

البيضاء بتاريخ 2 أغسطس 9)21 تحت 

رقم 1358)7.
من أآل االستخالص والنشر

املسيف الوحيد
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FF HOLDING

SARL

 ANG BD : مقرها االآتلاعي

 BRAHIM ET RUE EL MAIDANI

 RES PALMIER PLACE RDC U3

M2 20160 CASABLANCA

العام  الجلع  محضر  على  بناء 

 2121 يناير   6 االستثنائي املنعقد في 

تقرر ما يلي :

تفويت آليع   : تفويت الحصص 

السيد7  من  املللوكة  حصص 

 51 تلثل  والتي  نا ية  لال  املنصوري 

111)  رهم لكل سهم  سهلا بقيلة 

إلى السيد علي فسيحي.

وبذلك تم تغييف الفصل 6 و7 من 

القانون األسا�سي.

استقالة املدير7 املشاركة السيد7 

املنصوري لال نا ية مع إبراء ذمتها.

في  الجديد  املشارك  املدير  تعيين 

شخص السيد عا ل فسيحي.

و3)   (2 وبذلك تم تغييف الفصل 

من القانون األسا�سي.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 24 يناير 2121 تحت 

رقم 728267.
مقتطف وبيان النشر :

مسيف الشركة
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STE AMINE FERRAILLE

SARL AU

سجل تجاري لتلار7 رقم : )2519)

على إثر محضر الجلع العام   -  (

االستثنائي املنعقد بتاريخ 6 يناير 2121 

بتلار7، تم تقرير ما يلي :

املسبق  والحل  اإلرا ية  التصفية 

للشركة.

السالم  عبد   : السيد  تعيين  تم 

شلوا�سي، ب.ت.و AD35571 مصفيا 

للشركة.



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (7((

 : ب  التصفية  محل  تحديد  تم 

 ،3 الطابق   ،GH22 علار7   (6 شقة 

آنان املنصور 2، تامسنة.

2 - تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

بتلار7  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 يناير   23 بتاريخ 

.3137
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 PEUGEOT CITROEN DS

MAROC

PCDM SARL AU

 شركة محدو 7 املسؤولية 

ذات شريك وحيد

رأسلالها : 31.111.111  رهم

مقر الشركة : سيدي معروف 

بيزنيس سانتف 11)) شارع القدس، 

21271 سيدي معروف، الدار البيضاء

 السجل التجاري بلحكلة 

الدار البيضاء : 369929

آون  السيد  الستقالة  تبعا 

5) سبتلبف  كريسطوف كيلار بتاريخ 

الشريك  قرارات  وبلوآب   21(9

الوحيد بتاريخ 6) سبتلبف 9)21، تم 

فرن�سي  تعيين السيد سليف شرفان، 

أغسطس   21 في  مز ا   الجنسية، 

توين،  كرين  بكازا  والساكن   (967

البيضاء  الدار  بوسكور7،   417 فيال 

عوضا وبدال منه ابتداء من نفس هذا 

التاريخ عن مد7 غيف محدو 7.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

في  البيضاء  الدار  بلحكلة  الضبط 

 726376 رقم  تحت   2121 يناير   8

في  املنجز  التجاري  السجل  وتعديل 

نفس اليوم.
عن إعالن، املسيف
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MOLYDAL AFRIQUE

SARL AU

 شركة محدو 7 املسؤولية 

ذات شريك وحيد

رأسلال الشركة : 51.111  رهم

مقر الشركة : شارع الزرقطوني، رقم 

9)2، إقامة البف عي، الطابق األول، 

الشقة رقم )، الدار البيضاء

س.ت الدار البيضاء رقم ))4527

مستخلص من القانون األسا�سي
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد   حسب 

البيضاء،  بالدار   21(9 2)  يسلبف 

تم تأسيس شركة محدو 7 املسؤولية 

ذات شريك وحيد مليزاتها كالتالي :

 MOLYDAL  : الشركة  تسلية 

.AFRIQUE

الرأسلال : 51.111  رهم.

الشريك الوحيد :

MOLYDAL AFRIQUE SA شركة 

مساهلة، جاضعة للقانون الفرن�سي، 

الكائن  أورو،   844.811 رأسلالها 

بول  زنقة  بزيت  االآتلاعي  مقرها 

لونجوفان 61741 سان ماكسيلان، 

التجاري  بالسجل  واملقيد7  فرنسا 

بكومبيين، تحت رقم 582.125.419.

شارع الزرقطوني،   : مقر الشركة 

الطابق  البف عي،  إقامة   2(9 رقم 

األول، الشقة رقم )، الدار البيضاء.

غرض  يهدف   : املوآز  الغرض 

وبجليع  باملغرب  األسا�سي،  الشركة 

البلدان إلى :

واالستيفا ،  والبيع،  الشراء، 

والتصدير،  بكيفية نهائية أو مؤقتة، 

مباشر7،  غيف  أو  مباشر7  بكيفية 

وعلى العلوم التجار7 وتأآيف بجليع 

أشكالها وبأي وسيلة، لكل منتوآات 

ومعدات التشحيم والصيانة لجليع 

العامة  واأل وات  االستعلاالت 

الخاصة بلصنع ؛

البيع  التحويل،  البيع،  الشراء، 

بالعلولة، االستيفا ، التصدير لجليع 

املنتوآات التي تعني بكيفية مباشر7 

املذكور النشاط  مباشر7  غيف   أو 

 أعاله ؛

الوكاالت  واستغالل  إحداث 

لتسهيل  واملستو عات  واملكاتب 

تحقيق غرض الشركة ؛

وتأآيف واستئجار  إحداث واقتناء 

واستغالل آليع املؤسسات  وإنشاء 

واملصانع والورشات التي ترتبط بأحد 

األنشطة املعينة ؛

األجذ، االقتناء، استغالل أو تفويت 

آليع العلليات والبفاءات املتعلقة بهذه 

حصريا  الشركة  لحساب  األنشطة 

وليس لحساب األغيار.

مشاركة الشركة بكيفية مباشر7 

العلليات  آليع  في  مباشر7  غيف  أو 

املذكور7،  باألنشطة  ترتبط  التي 

تأسيس  طريق  عن  بالخصوص 

شركات آديد7، للتقدمة، للتوصية، 

أو  السندات  لشراء  أو  لالكتتاب 

حقوق الشركة، لالندماج، للتحالف 

أو لشركة املحاصة أو بوآه آجر.

املد7 : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري.

املسيف : يلارس السيد آون لوي، 

لوسيان بوفيالت، فرن�سي الجنسية، 

945)، الحامل  23 سبتلبف  مز ا  في 

 15CZ28620 رقم  السفر  لجواز 

أوبوا-  هاراس  لو   2 برقم  والساكن 

تسييف الشركة  فرنسا،   )61) كوفيوه 

 ون تحديد املد7.

لدى  القانوني  اإليداع  إنجاز  تم 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 

بعناية املركز الجهوي لالستثلارات.

تم تقييد الشركة بالسجل التجاري 

 2121 يناير   9 بتاريخ  بالدار البيضاء 

تحت رقم ))4527.
عن إعالن، املسيف
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EDMARK MOROCCO
SARL

شركة محدو 7 املسؤولية 

رأسلالها : 3.911.111  رهم

مقرها االآتلاعي : الطابق األر�سي 

64، شارع عين توآطات، بوركون، 

الدار البيضاء

السجل التجاري : 297783

الدار البيضاء

الجلع  محضر  قرار  تحت 

بتاريخ  املنعقد  العا ي  الغيف   العام 

6) سبتلبف 9)21، تم اتخاذ القرارات 

التالية :

 ROLAND IAN إلغاء مهام السيد

من مهامه   DAGURO DUMLANO

كلسيف للشركة.

 MARISSA السيد7  تعيين 

كلسيف آديد   CADAG GASACAO

للشركة.

التعديل املتفتب على املوا  4 و4) 

و5) من النظام األسا�سي.

اعتلا  القوانين املحدثة.

اإلآراءات  إتلام  صالحيات 

القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 23 يناير 2121 تحت 

رقم 19)728.
قصد النشر واإلعالن
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 CLIFFORD CHANCE

INTERNATIONAL LLP
مقرها االآتلاعي : 69)، شارع 

 الحسن األول، الطابق الثاني، 

الدار البيضاء

 السجل التجاري : 248817 

الدار البيضاء

السيد  بقرارات  علال 

MUSTAPHA MOURAHIB بلوآب 

الصالحيات امللنوحة من قبل شركاء 

الشركة األم، فقد تقرر ما يلي :



(7(3 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

69)، شارع  نقل مقر الشركة من 

الدار  الطابق الثاني،  الحسن األول، 

 57Hay : إلى العنوان التالي  البيضاء 

 Hassani, Casa Anfa, Tour CFC,

.Casablanca 20220

اإلآراءات  إتلام  صالحيات 

القانونية.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 22 يناير 2121 تحت 

رقم 728129.
قصد النشر واإلعالن
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ASSISTEA CASABLANCA
SARL AU

مقرها االآتلاعي : 49، شارع ليبورن، 

 الطابق السا س، الشقة 26، 

الدار البيضاء

RC : 364847

املساهم  قرارات  محضر  بعد 

الوحيد بتاريخ 21 نوفلبف 9)21 تقرر 

ما يلي :

 ARNAUD قبول استقالة السيد

DELPIERRE من منصبه كلسيف.

 DENIS DELPIERRE تعيين السيد

كلسيف وحيد لفتف7 غيف محد 7.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 6) يناير 2121 تحت 

رقم 727243.
قصد النشر واإلعالن
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 ASSISTEA FRANCE

SUSSURSALE
مقرها االآتلاعي : 212، شارع عبد 

 املومن، رقم 5، الطابق األر�سي، 

الدار البيضاء

RC : 366511

املساهم  قرارات  محضر  بعد 

الوحيد بتاريخ 21 نوفلبف 9)21 تقرر 

ما يلي :

 ARNAUD قبول استقالة السيد
DELPIERRE من منصبه كلسيف.

 DENIS DELPIERRE تعيين السيد
كلسيف وحيد لفتف7 غيف محد 7.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 6) يناير 2121 تحت 

رقم 727244.
قصد النشر واإلعالن
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STE MOHKAM STONE
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تيفلت بتاريخ 1)  يسلبف 9)21، قد 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو 7 من شريك واحد.
.MOHKAM STONE : التسلية

الهدف :
رجاماتي ؛

مفاوضة عامة.
61.111  رهم   : رأسلال الشركة 
مقسلة إلى 611 حصة من فئة 11) 

 رهم للحصة الواحد7.
السيد محلد كلش 611 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3  يسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
سيدي  حي النصر،   ،34(  : املقر 

عالل البحراوي.
املسيف : محلد كلش.

قد تم بكتابة   : القانوني  اإليداع 
تحت  واملسجل  بتيفلت   الضبط 

رقم )) بتاريخ 21 يناير 2121.
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 BAKERY EQUIPMENT
MOROCCO

SARL AU
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالدار البيضاء   2121 يناير   7 بتاريخ 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

تحلل الخصائص التالية :

 BAKERY EQUIPMENT : التسلية

.MOROCCO

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدو 7 بشريك واحد.

االستيفا    : االآتلاعي  الهدف 

والتصدير.
رأسلال الشركة : 11.111)  رهم 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

في  محرر7  كلها  للحصة  11)  رهم 

اسم السيد باسكال موريس أغليل 

غيللوت.

شارع   ،265  : االآتلاعي  املقر 

الدار  التاسع،  الطابق  الزرقطوني، 

البيضاء.

الشركة  تسييف  عهد   : التسييف 

أغليل  موريس  باسكال  السيد  إلى 

غيللوت.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3 من فاتح يناير من كل سنة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التأسيس النهائي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.454(77
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STE SNC FALCONS
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
7) يناير 2121، قد تم وضع القانون 

الخصائص  تحلل  لشركة  األسا�سي 

التالية :

 STE SNC FALCONS : التسلية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7.

الهدف االآتلاعي :

أنواعها  بجليع  الطيور  تربية 

(الصقور، النسور، السلان...( ؛

أنواع  كافة  واستيفا   تصدير 

استغالل واستثلار األرا�سي  الطيور، 

واستيفا   تصدير  وكرائها،  الفالحية 

وامالت  واملنتوآات  املوا   آليع 

الفالحية.

11.111)  رهم   : املال  رأس 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

11)  رهم للحصة :

حلدان  سعيد  سالم  السيد 

سعيد الضباري 251 حصة ؛

آاسم  علي  العزيز  عبد  السيد 

محلد السداح 251 حصة ؛

السيد كابيزا تورالبو جو�سي مارية 

251 حصة ؛

نفاسكويس  كورتيس  السيد7 

فيفونيكا 251 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3  يسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 31 علار7   : االآتلاعي   املقر 

شارع موالي احلد لوكيلي،   8 شقة 

حسان، الرباط.

تورالبو  كابيزا  السيد   : املسيف 

جو�سي مارية.

 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(425(9

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط.

152 P

 CARAVANE DE

GARDIENNAGE CARNET

SARL AU

املنعقد  اإل ار7  قرار  إثر  على 

لشركة   21(8 27  يسلبف  يوم 

 CARAVANE DE GARDIENNAGE

الشريك  قرر   CARNET SARL AU

الوحيد للشركة ما يلي :

من  املال  رأس  في  زيا 7 

 (5.111.111.11 إلى   5.111.111.11

 رهم.

تغييف الحصص من 51111 حصة 

إلى 51.111) حصة.
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تغييف في القانون املؤسس للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 يناير   23 بتاريخ 

.34132
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 CARAVANE DE

GARDIENNAGE CARNET
SARL AU

املنعقد  اإل ار7  قرار  إثر  على 

لشركة   21(8 27  يسلبف  يوم 

 CARAVANE DE GARDIENNAGE

الشريك  قرر   CARNET SARL AU

الوحيد للشركة ما يلي :
من  املال  راس  في  زيا 7 

 8.111.111.11 إلى   2.511.111.11

 رهم.

تغييف الحصص من 25111 حصة 

إلى 81.111 حصة.

تغييف في القانون املؤسس للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  اإلبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 يناير   23 بتاريخ 

.3413(
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 SEREN NETTOYAGE ET

SYNDIC SNS
SARL AU

تصفية
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 SEREN بالرباط   21(7 يناير   2

 NETTOYAGE ET SYNDIC SNS
11.111)  رهم  SARL AU رأسلالها 

مقرها   26199 سجلها التجاري رقم 

بلتجر 2 آانب مسجد الغندوري حي 

كريلة سال قرر ما يلي :

قفل التصفية .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 2121 يناير   6 التجارية بسال بتاريخ 

تحت رقم 33932.

155 P

AMSPEC MOROCCO
SARL

امسبيك املغرب

ش.م.م

تحويل املقر اإلآتلاعي
الخارق  العام  للجلع  I-تبعا 

 25 للعا 7     للشركاء املنعقد بتاريخ 

امسبيك،  لشركة   ،21(9 نوفلبف 

رأسلالها  املسؤلية  محدو 7  شركة 

مقرها  (311.111(  رهم،  اإلآتلاعي 

الخامس،  الطابق   ،29 اإلآتلاعي 

بارك سانتف،  إقامة كلال  علار7 م، 

مسجلة بالسجل التجاري  محلدية، 

قرر   ،2(897 رقم  تحت  املحلدية 

الشركاء ما يلي :

-1 تحويل املقر اإلآتلاعي :

سانتف،  بارك  كلال  إقامة  من 

 29 رقم  الطابق الخامس،  علار7 م، 

املحلدية، إلى الحي الصناعي الجنوب 

 (53 رقم  الثالث،  الطابق  الغربي، 

املحلدية.

القوانين  من   4 البند  تعديل   2

األساسية للشركة.

األساسية  القوانين  تعديل   3-

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -II

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2121 يناير   2( بتاريخ  لللحلدية 

تحت رقم 24).
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 CROISIERE & EVENTS

MAROC
كروازييف إيند إفينت املغرب

ش.م.م

تحويل املقر اإلآتلاعي
I-تبعا للجلع العام الخارق للعا 7     

نوفلبف   (6 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 

لشركة كروازييف إيند إفينت   ،21(9

املسؤلية  محدو 7  شركة  املغرب، 

 ((11.111) اإلآتلاعي  رأسلالها 

 رهم.

ايت  زنقة  اإلآتلاعي  مقرها   

رقم  يوسف،  موالي  شارع  اورير، 

بالسجل  مسجلة  الدارالبيضاء،   ،3

رقم  تحت  الدارالبيضاء  التجاري 

963)39، قرر الشركاء ما يلي :

من   : اإلآتلاعي  املقر  تحويل   1-
ايت  زنقة   ،3 رقم  الدارالبيضاء، 

إلى  يوسف،  موالي  شارع  اورير، 
الدارالبيضاء، رقم 5)، زنقة النسور.

2 اعتلا  قوانين أساسية آديد7.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -II

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2121 يناير   2( بتاريخ  للدارالبيضاء 

تحت رقم 727717.
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BANSARD MAROC
SARL

بونسار  املغرب

ش.م.م

تحويل املقر اإلآتلاعي
I-تبعا للجلع العام الخارق للعا 7     

فبفاير   (2 بتاريخ  املنعقد  للشركاء 

املغرب،  بونسار   لشركة   ،21(9

رأسلالها  املسؤلية  محدو 7  شركة 

(311.111.)(  رهم،  اإلآتلاعي 

موالي  شارع   ،81 اإلآتلاعي  مقرها 

مكتب  الثالث،  الطابق  سليلان، 

الدارالبيضاء  عين السبع،   ،2( رقم 

التجاري  بالسجل  مسجلة 

 ،275749 رقم  تحت  الدارالبيضاء 

قرر الشركاء ما يلي :

من   : اإلآتلاعي  املقر  تحويل   1-

موالي  شارع   ،81 الدارالبيضاء، 

سليلان، الطابق الثالث، مكتب رقم 

الدارالبيضاء،  إلى  السبع،  عين   ،2(

السبع- عين  ب،  علار7   ،6 رقم 

عكاشة.

القوانين  من   4 البند  تعديل   2  

األساسية للشركة.

األساسية  القوانين  تعديل   3-

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   -II

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2121 يناير   2( بتاريخ  لللحلدية 

تحت رقم ))7277.

158 P

COMTRA شركة

شركة محدو 7 املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأساملها هو : 11.111.11) درهم

املقر اإلآتلاعي : علار7 9) شقة 

بالطابق الثاني تجزئة رزوقي 2 شارع 

الحسن األول تلار7

العام  الجلع  لقرارات  تبعا 

اإلستثنائي لشركة  COMTRA  شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدو 7 

8)  يسلبف  املنعقد بتاريخ  الوحيد، 

9)21 تم إقرار :

من  الشركة  رأسلال  في  الزيا 7 

11.111.11)  رهم إلى 511.111.11 

 رهم.

تعديل الفصول 6 و7 من القانون 

األسا�سي للشركة.

الجديد7  الصيغة  على  املوافقة 

للقانون األسا�سي.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 26 

يناير 2121 تحت رقم 34)14).
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CABINET CONSEIL D’EXPERTS

شركة محدو 7 املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

رأسلالها : 511.111.11  رهم

)، شارع الشهيد ضياء الرحلان 

قطاع ) بلوك ج السوي�سي الرباط

GROPROTECT

SARL AU

شركة محدو 7 املسؤولية ذات 

شريك واحد

رأسلال : 11.111.11)  رهم
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97)، زاوية شارع الزرقطوني وزنقة 

شالة ب رقم 4 الدارالبيضاء

حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

23  يسلبف  بتاريخ  بالدارالبيضاء 

يناير  فاتح  بتاريخ  وسجل   211(9

األسا�سي  النظام  إنشاء  تم   ،2121

ذات  املسؤولية  محدو 7  للشركة 

الشريك الوحيد :

الشركة  تعرف   : الشركة  تسلية 

باسم GROPROTECT SARL AU في 

آليع الوثائق الصا ر7 عن الشركة، 

يجب أن يسبق هذا اإلسم مباشر7 

أو يتبعه عبار7 شركة ذات مسؤولية  

محدو 7  مع شريك واحد أو األحرف 

.SARLU األولى

الهدف اإلآتلاعي :

العامة،  املؤسسات  تزويد 

التجارية،  الصناعية،  الشركات 

وكذلك املساكن الخاصة باملوظفين، 

لضلان  الالزمة  واملنتجات  املوا  

حلايتهم من السرقة والحريق وآليع  

األضرار األجرى.

الحريق  أو  السرقة  الحلاية ضد 

أو أي أضرار أجرى ناتجة عن أي نقل 

للبضائع.

تصنيع  والتصدير،  اإلستيفا  

الحرائق،  عن  الكشف  معدات 

مكافحة اإلجتفاق،  كاميفات املراقبة، 

املرئي  الهاتف  الوصول،  في  التحكم 

الخزينة.

واملعدات  املركبات  وبيع  تأآيف 

القا ر7 على حلاية النقل.

البيع،  التثبيت،  قبل  الدراسات 

التحويل،  التصنيع،  اإلستئجار، 

أآهز7  وتركيب  التفكيب  التحليل، 

معدات  وكذلك  واإلنذار،  الحلاية 

معدات  وآليع  الهوية،  تحديد 

الالزمة  والحلاية  األجرى  الوقاية 

لألمن في آليع املناطق.

تدريب  مراكز  وتشغيل  إنشاء 

الشركة  عن  نيابة  األمن  لحراس 

ولألطراف الثالثة.

معارف  وتحسين  وتطوير  تدريب 

ألنواع  كفائتهم  ومدى  املوظفين، 

الناحية  من  املهام  من  مختلفة 

النظرية والعللية.

التطوير  اإلنشاء،  الدراسة، 

األمان  وسائل  لجليع  والتشغيل 

بشكل  املرتبطة  الخدمات  وآليع 

مباشر أو غيف مباشر باألمن.

واملعدات  املوا   آليع  استيفا  

فيلا  والحلاية  باألمن  املتعلقة 

أعاله،  املذكور7  باألنشطة  يتعلق 

واملكاتب  الوكاالت  وتشغيل  إنشاء 

تحقيق  لتسهيل  واملستو عات 

الغرض املشتفك.

التسليم والتنفيذ لجليع العقو  

بهذه  املتعلقة  الخاصة  أو  العامة 

األنشطة.

اإلستحواذ،التأآيف،  اإلنشاء، 

املنشآت  آليع  التفكيب،وتشغيل 

واملصانع وورش العلل املتعلقة بأي 

من األنشطة املحد 7.

اإلستغالل  اإلستحواذ،  األجذ، 

وبراءات  العلليات  آليع  نقل  أو 

األنشطة  بهذه  املتعلقة  اإلجتفاع 

وليس  الحصري  الشركة  لحساب 

ألطراف ثالثة.

املشاركة املباشر7 أو غيف املباشر7 

للشركة في آليع العلليات التجارية 

أو الصناعية التي قد تكون ذات صلة 

وال سيلا عن طريق  بهدف الشركة، 

شركات آديد7 أو مساهلات  إنشاء 

األوراق  شراء  أو  اإلكتتاب  الرعاية، 

اإلآتلاعية،  الحقوق  املالية، 

اإلندماج لجلعيات في املشاركة أو غيف 

ذلك.

املقر اإلآتلاعي : 97)، زاوية شارع 

 4 رقم  ب  شالة  وزنقة  الزرقطوني 

الدارالبيضاء.

املد7 : 99 سنة من يوم التسجيل 

في السجل التجاري.

رأسلال الشركة : تم تحديد رأس 

11.111.11)  رهم،  الشركة  مال 

مقسلة إلى 111) سهم لكل 11.11) 

من  بالكامل،  مدفوعة   رهم، 

  SAS - PROTECTIM شركة  طرف 

املسجلة   .  SECURITY SERVICE

بالسجل التجاري بباريس تحت الرقم 

.4(1.616.453

الحراز  رضوان  السيد   : التسييف 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

إ ار7  يلارس   ،BK(65227 رقم 

الصالحيات  أكبف  ولديه  الشركة، 

واإل ارية  الفنية  العلليات  إل ار7 

بإستثناء  الحالية  اإل ار7  وأعلال 

اإلستحواذ،  (علليات  املالي  الجانب 

حيث  والتعهد(  اإلئتلان  التصرف، 

إلى  اإلآتلاعي  التوقيع  قو7  تعو  

الشريك الوحيد.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لإلستثلار  الجهوي  باملركز  القانوني 

بالدارالبيضاء 9 يناير 2121.
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مكتب التوثيق لألستاذ7 لبنى النعيم

5، شارع عبد الها ي بوطالب، تجزئة النسيم 

81)21، الدارالبيضاء، املغرب

AMERICAN CITY 
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 

الدارالبيضاء، زاوية شارع عبد 

املومن وزنقة سومية، إقامة شهرزا  

3، الطابق الرابع، رقم 21، النخيل 

21331 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة  ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

 رقم التقييد في السجل التجاري : 
454313

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AMERICAN CITY

انجاز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بجليع  العقاري  اإلنعاش  علليات 

أشكالها.

 : اإلآتلاعي  املقر  عنوان 

عبد  شارع  زاوية  الدارالبيضاء، 

املومن وزنقة سومية، إقامة شهرزا  

النخيل   ،21 رقم  الطابق الرابع،   ،3

21331 الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة 99 سنة.

 (1.111  : الشركة  رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي :

السيد محلد ياسين بنجلون 11) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة.

اإلسم الشخ�سي والعائلي وصفه 

وموطن الشريك :

بنجلون  ياسين  محلد  السيد 

عنوانه : سويسرا، زنقة  ي �ري، برن 

752513 برن سويسرا.

اإلسم الشخ�سي والعائلي وصفه 

وموطن مسيف الشركة :

بنجلون  ياسين  محلد  السيد 

عنوانه : سويسرا، زنقة  ي �ري، برن 

752513 برن سويسرا.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728321.
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STE. IR.FREGAY

SARL

CABINET FIDUCIAIRE

402AV. MED V N°9 KENITRA

TEL/FAX : 05.37.36.17.18

 REPRESENTER PAR Mr.GAYER

BOUJEMAA

ATELIER OMAR

SARL

 ATELIERإعالن عن تأسيس شركة

OMAR SARL

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  أقيم   21(9 2)  يسلبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدو 7 كالتالي :

STE ATELIER OMAR : اإلسم -I

.SARL

II- الشكل : شركة ذات مسؤولية 

محدو 7.

محلد  شارع   412  : املقر   -III

الخامس مكتب رقم 9 القنيطر7.

سنة ابتداءا من   99  : املد7   -  IV

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري .

V- موضوع الشركة.

-تصدير واستيفا  الرجام.

- تجار7 الرجام باملغرب.

في  حد    : رأس مال الشركة   -VI

11111.11)  رهم مقسلة إلى  مبلغ 

منها  الواحد7  قيلة  حصة،   (111

11)  رهم.

VII- التسييف : عهد تسييف الشركة 

للسيد علا  بنجلون.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة اإلبتدائية بالقنيطر7 بتاريخ 

رقم  تجاري  سجل   2121 يناير   7

.53915
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مكتب األستاذ ملين توفيق

موثق بالرباط

38، شارع مدغشقر شقة 9 شركة

 DOUBLE M PROJECT 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 1.111)  رهم

املقر اإلآتلاعي : الرباط، )1 زنقة 

انغوال  متجر رقم ) املحيط

س. ت 42515)

تأسيس شركة

بلوآب عقد توثيقي حرر بلكتب 

يناير   2 األستاذ توفيق املوثق بتاريخ 

األسا�سي  القانون  وضع  تم   2121

لشركة ذات املليزات التالية :

 DOUBLE M شركة   : التسلية 

PROJECT ش.م.م ذات شريك وحيد.

الهدف : 

مقهى سناك.

املقر اإلآتلاعي : الرباط، )1 زنقة 

انغوال  متجر رقم ) املحيط.

املد7 : 99 سنة.

1.111.11)  رهم   : الرأسلال 

ومقسلة إلى 11) حصة من فئة 11) 

آليعا  هم  الواحد7  للحصة   رهم 

ملك للشريك الوحيد.

السنة اإلآتلاعي : من فاتح يناير 

إلى )3  يسلبف.

تم تعيين السيد مريوح   : التسييف 

مروان كلسيف للشركة.

في  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكلة التجارية بالرباط في 28 يناير 

2121 تحت رقم 35)14).

للخالصة والبيان

األستاذ ملين توفيق
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األستاذ7 نعيلة فارسـي

موثقـة بـصفـرو

65، بويبالن،111)3 - صفرو-

 الهاتف  /  الفاكس: )15.35.66.19.8

املحلول : 16.177.43.83.59

E-Mail :Fari-naima@hotmail.fr

  AMAANAN IMMOBILIER 
S.A.R.L

 بلقت�سى عقد توثيقي محرر من 

طرف األستاذ7 نعيلة فارسـي موثقة 

 21(9 12  يسلبف  بتاريخ  بـصفـرو 

األسا�سي  النظام  وضع  تم  بصفرو، 

املحدو 7    املسؤولية  ذات  لشركة 

املليزات  ذات  الشركة  املسلا7 

 AMAANAN IMMOBILIER  التالية

.S.A.R.L

 AMAANAN التــسـلــية: 

.IMMOBILIER  S.A.R.L

الهدف الرئي�سي:

يتلثل هدف الشركة  سواء  اجل 

املغرب أو جارآه في :

-اإلنعاش العقاري بجليع أشكاله 

وتجزئة  التقسيم   وكذلك علليات  

العقارات.

- أعلال البناء املختلفة.

األعلال  آليع  وتنفيذ  -تحقيق 

الهندسة  وكذلك  بالبناء  املتعلقة 

املدنية وآليع املهن.

بناء  تسييف،  استغالل،  شراء   -
والحقوق  العقارات  آليع   ، وبيع 

العينية  طبقا لللقتضيات القانونية  

املعلول بها.

العقارات  آليع  وشراء  بيع   -

لالستعلال السكني أو  املخصصة   

التجاري أو املنهي أو اال اري .

املقر االآتلاعي: فاس، طريق عين 

الشقف، ) تجزئة رياض الياسلين ،  

شقة رقم 47 الطابق االول . 

ملد7  الشركة  تأسست  املد7: 

تقييدها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

الحل  باستثناء  التجاري  بالسجل 

قانونيا  تلديدها  أو  للشركة  املسبق 

القانونية  املقتضيات  على  بناء 

والنظام األسا�سي. 

الحصص: 

- الحصة النقدية   :

امعنان    حسام   السيد   ساهم 

ألف   ستون   بلبلغ  بالشركة 

)61.111(  رهم (611 حصة( . 

-الحصة العينية :

امعنان   الحسن  السيد  ساهم 

مليون  قدرها   عينية  بحصة 

)111.111.)(  رهم(1111) حصة( .  

حد   االآتلاعي:  الرأسلال 

حدو   في  االآتلاعي   الرأسلال 

ألف  رهم  وستلائة  مليون  مبلغ 

عشر7  إلى  مقسلة   )(.611.111(

حصة   )(1.611) وستلائة   آالف 

 ((11) ذات قيلة قدرها مائة  رهم  

كليا  مكتتبة  الواحد7،  للحصة 

ومحرر7 من طرف:

السيد  حسام  امعنان      ستلائة  

حصة (611).

-السيد 7 الحسن امعنان     عشر7 

آالف  حصة (1111)).

املسيف : 

السيد7    من طرف  الشركة  تسيف 

فتيحة امعنان   ملد7 غيف محدو 7 .   

السنة االآتلاعية:  

يناير و تنتهي  تبتدئ بتاريخ فاتح  

بتاريخ )3  يسلبف.

املائة  في   5 منها  يقتطع  األرباح: 

لتكوين االحتياط القانوني.

إلزامي  غيف  االقتطاع يصبح  هذا 

إذا وصل احتياطي الشركة إلى العشر 

من الرأسلال. 

بالسجل  الشركة  تم تسجيل   )2

بفاس    التجارية  باملحكلة  التجاري 

تحت عد     2121 يناير    28 بتاريخ  

 .6(765
للخالصة و البيان

 يوان األستاذ7 نعيلة فارسـي

موثقة بـصفـرو
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(7(7 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

األستاذ7 نعيلة فار�سي

موثقة بصفرو

65، بويبالن، 111)3 صفرو

الفاكس /الهاتف : )15.35.66.19.8

املحلول : 16.177.43.83.59

E-Mail-naima@hotmail.fr

MANAZIL ELAFAFE

s.a.r.l

)( بلقت�سى عقد توثقي محرر من 

طرف األستاذ7 نعيلة فار�سي  موثقة 

 21(9 1)  يسلبف  بتاريخ  بصفرو 

األسا�سي  النظام  وضع  تم  بصفرو، 

ذات  املسؤولية  محدو 7  لشركة 

املليزات التالية :

MANAZIL ELAFAFE : التسلية

.s.a.r.l

هدف  يتلثل   : الرئي�سي  الهدف 

الشركة سواء  اجل املغرب أو جارآه 

في :

- اإلنعاش العقاري بجليع أشكاله 

وتجزئة  التقسيم  علليات  وكذلك 

العقارات.

- أعلال البناء املختلفة.

األعلال  آليع  وتنفيذ  تحقيق   -

الهندسة  وكذلك  بالبناء  املتعلقة 

املدنية وآليع املهن.

بناء  تسييف،  استغالل،  شراء،   -

والحقوق  العقارات  آليع  وبيع، 

العينية طبقا لللقتضيات القانونية 

املعلول بها.

العقارات  آليع  وشراء  -بيع 

أو  السكني  لإلستعلال  املخصصة 

التجاري أو املنهي أو اإل اري.

طريق  فاس،   : اإلآتلاعي  املقر 

آلاعة  الخالء،  تجزئة  املاء،  راس 

عين الشقف رقم 8) متجر رقم 3.

ملد7  الشركة  تأسست   : املد7 

تقييدها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

الحل  بإستثناء  التجاري  بالسجل 

قانونيا  تلديدها  أو  للشركة  املسبق 

القانونية  املقتضيات  علة  بناء 

والنظام األسا�سي.

ساهم السيد محلد   : الحصص 

 51.111.11 بلبلغ  بالشركة  بوبريك 

 رهم 511 حصة.

ساهلت السيد7 فاطلة بوشلاع 

51.111.11  رهم  بلبلغ  بالشركة 

511 حصة.

حد    : اإلآتلاعي  الرأسلال 

مبلغ  في حدو   اإلآتلاعي  الرأسلال 

 (111 إلى  مقسلة  11.111)  رهم 

11)  رهم  حصة ذات قيلة قدرها 

ومحرر7  مكتتبة  الواحد7،  للحصة 

من طرف :

 511 بوبريك  محلد  -السيد 

حصة.

 511 بوشلاع  فاطلة  -السيد7 

حصة.

تسيف الشركة من طرف   : اإل ار7 

والسيد7  بوبريك  محلد  السيد 

فاطلة بوشلاع ملد7 غيف محدو 7.

تجاه  ملزمة  الشركة   : اإلمضاء 

العقو  املبفمة بالتوقيع املنفر  سواء 

السيد7  أو  بوبريك  محلد  للسيد 

فاطلة بوشلاع.

: تبتدئ بتاريخ  السنة اإلآتلاعية 

فاتح يناير وتنتهي بتاريخ )3  يسلبف.

املائة  في   5 منها  يقتطع   : األرباح 

لتكوين اإلحتياط القانوني .

إلزامي  غيف  اإلقتطاع يصبح  هذا 

إذا وصل إحتياطي الشركة إلى العشر 

من الرأسلال.

بالسجل  الشركة  تم تسجيل   )2

بفاس  التجارية  باملحكلة  التجاري 

9)21 تحت عد   21  يسلبف  بتاريخ 

.6(375
للخالصة والبيان

 يوان األستاذ7 نعيلة فار�سي

موثقة بصفرو
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 SOCIETE FATH DE LA

 GESTION DES IMMEUBLES

SFGI
SARL.AU

تعديالت
املساهم  قرارات  بلوآب محضر 

الوحيد في 25  يسلبف 9)21 لشركة 

 FATH DE LA GESTION DES

ذات  شركة   IMMEUBLES SFGI

واحد  شريك  محدو 7  مسؤولية 

81.111.11  رهم  قدره  مال  برأس 

الطابق   46 هو  الرئي�سي  مقرها 

6 شارع الزرقطوني  الثاني شقة رقم 

الدارالبيضاء.

الدين  فتح  أمال  امنسة  فوتت 

حصة إآتلاعية التي تللكها   (111

 FATH DE LA GESTION في شركة 

DES IMMEUBLES SFGI إلى السيد 

العرابي نوفل.

- استقالة امنسة أمال فتح الدين 

من منصبها كلسيف7 للشركة وتعيين 

السيد العرابي نوفل كلسيف للشركة 

ملد7 غيف محدو 7.

سجل   في  القانوني  اإليداع  تم 

في  بالدارالبيضاء  التجارية  املحكلة 

9 يناير 2121 تحت الرقم 7)7265.
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TBO CONSEILS
SARL AU

املقر : 3 زنقة آكرطا، شقة رقم 4، 

حي املحيط الرباط

الرقم الضريبي : 3379386

الضريبة املهنية : 1)263987

السجل التجاري بالرباط رقم 

7834(

مقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

 21(9 نوفلبف   (2 بتاريخ  املنعقد 

 TBO CONSEILS SARL AU لشركة

تقرر  1.111)  رهم  الرأسلال  ذات 

باإلآلاع ما يلي :

التغييف في توزيع رأسلال تبعا   1-

السيد7  من  املشاركة  حصة  لبيع 

(آزء  بياتريس  لوسيان  أوراحو 

واحد( إلى السيد أوراحو تاشفين.

-2 تصبح الشركة شركة محدو 7 

املسؤولية مع شريك وحيد بدال من 

شركةمحدو 7 املسؤولية.

اإلآتلاعي  الغرض  تعديل   3-

ومراقبة  املحاسبة  لخبف7  شركة  إلى 

الحسابات وفقا للقانون رقم 89-15 

الذي ينظم مهنة جبف7 املحاسبة.

النظام  على  املتفتب  التعديل   4-

األسا�سي (املوا  3 و6 و7).

سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 التجارية  الرباط  محكلة 

2121 تحت الرقم 3))14) .

لإلستخراج واإلشار7

STE TBO CONSEILS

SARL AU
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شركة تيف ايريكي
شركة محدو 7 املسؤولية ذات 

مساهم واحد

السجل التجاري عد  : 67723 

مراكش

SOCIETE TERRE IRRIGUEE

SARL AU

تعديل
بيع حصص
تغييفاملسيف

اإلستثنائي  العام  الجلع  جالل 

بلقر   2121 يناير   22 املنعقد بتاريخ 

الشركة، تقرر ما  يلي :

بيع  عللية  على  املصا قة 

22يناير  يوم  تلت  التي  الحصص 

السيد  جاللها  من  باع  والتي   2121

آوهر حيضر إلى السيد عا ل تقي، 

كل الحصص (8111 حصة( التي كان 

يللكها في رأس مال شركة تيف ايريكي.

الجديد  التوزيع  على  املصا قة 

لرأس  املكونة  حصة   (6.111 ل 

والذي أصبح  مال شركة تيف ايريكي، 

 كلا يلي :



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (7(8

يتكون رأس مال شركة تيف ايريكي 

اسلية  بقيلة  حصة   (6.111 من 

إلى   ( 11)  رهم للحصة مرقلة من 

عا ل  للسيد  مللوكة  كلها   (6.111

تقي.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى  املسؤولية  محدو 7  شركة  من 

ذات  املسؤولية  محدو 7  شركة 

مساهم واحد.

آوهر  السيد  استقالة  قبول 

مشارك،  كلسيف  مهامه  من  حيضر 

وتعيين السيد عا ل تقي مسيف وحيد 

محدو 7  غيف   ملد7  وذلك  للشركة 

وبذلك يصبح توقيعه هو الدي يلزم 

واألبناك  اإل ارات  تجاه كل  الشركة 

وكل األغيار.

تعديل الفصول 6 -7 5) و6) من 

لتتلا�سى  للشركة  األسا�سي  القانون 

مع هذه التعديالت.

تم الوضع القانوني لهذا التعديل 

بلراكش  التجارية  املحكلة  لدى 

عد   تحت   2121 يناير   28 بتاريخ 

719))) وسجل بالسجل اإليضاحي 

عد  67723.
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THREE-D ADVICE
شركة محدو 7 املسؤولية بشريك 

وحيد

رأسلالها : 1.111)  رهم

مقرها اإلآتاعي : إقامة حلز7 9) 

زنقة ميلوزا طابق 3 شقة 2) حي 

الراحة 21211 الدارالبيضاء

السجل التجاري بالدارالبيضاء رقم 

452717

تأسيس
منعقد  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالدارالبيضاء في 6)  يسلبف 9)21، 

تم تأسيس شركة محدو 7 املسؤولية 

بشريك وحيد مليزاتها كالتالي :

النوع : شركة محدو 7 املسؤولية 

بشريك وحيد.

.THREE-D ADVICE : التسلية

الشركة  غرض  يتلثل   : الغرض 

باملغرب وفي البلدان األجرى في تقديم 

الخدمات التالية :

وتطوير  إ ار7  في  املساعد7   -

ومرافقة  املؤسسات  أو  الشركات 

املستثلرين في املغرب.

-إآراء  ورات تدريبية في مجاالت 

العلم والتكنولوآيا.

- ملشور7 اإل ارية واملشور7 بشأن 

نظم املعلومات.

العلليات  آليع  عام،  بشكل   -

القانونية  أو  التجارية  أو  الصناعية 

أو املالية أو األوراق املالية العلليات 

العقارية التي قد تكون مرتبطة بشكل 

مباشر أو غيف مباشر بغرض الشركة أو 

بأي غرض ملاثل أو ذي صلة أو قد 

تعزز امتدا ه.

 (9 إقامة حلز7   : املقر اإلآتلاعي 

حي   (2 شقة   3 طابق  ميلوزا  زنقة 

الراحة 21211 الدارالبيضاء.

املد7 : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تقييد الشركة بالسجل التجاري.

رأس مال الشركة : تم تعيين رأس 

املال على 1.111)  رهم وهي مقسلة 

إلى 11) سهم بقيلة إسلية تبلغ 11) 

 رهم لكل سهم، وتدفع بالكامل.

الشريك الوحيد سعيد الشرايبي، 

يناير   (1 يوم  ولد  مغربي  مواطن 

958) في الدارالبيضاء، مقيم بإقامة 

حلز7 9) زنقة ميلوزا طابق 3 شقة 

2) حي الراحة 21211 الدارالبيضاء، 

للتعريف  الوطنية  البطاقة  حامل 

.B(18777 رقم

األول  املسيف  تعين  تم   : املسيف 

سعيد  محدو 7  غيف  ملد7  للشركة، 

يوم  ولد  مغربي  مواطن  الشرايبي، 

الدارالبيضاء،  في   (958 يناير   (1

مقيم بإقامة حلز7 9) زنقة ميلوزا 

طابق 3 شقة 2) حي الراحة 21211 

الدارالبيضاء حامل البطاقة الوطنية 

.B(18777 للتعريف رقم

بالسجل  الشركة  تقييد  تم 

التجاري بالدارالبيضاء بتاريخ 9 يناير 

2121 تحت رقم 452717.

169 P

CHARIKAT WASAIL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
رأسلالها : 11.111)  رهم 

تأسيس شركة
بلوآب عقد عرفي حرر بالرباط 
بتاريخ 7 يناير 2121 تم وضع القانون 

املسؤولة  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية :

CHARIKAT WASAIL : التسلية

.SARL

قاسم  بيف   36  : الرئي�سي  املقر 

السوي�سي الرباط.
في  حد    : الشركة  رأسلال 

 (.111 إلى  مقسم  11.111)  رهم 

للحصة  11)  رهم  بقيلة  حصة 

الواحد7.

الهدف اإلآتلاعي : 

اإلستثلار في مجال الزراعة.

التسييف : عين محلد بن أحلد بن 

محلد التالل.

تكوين  أآل  من   %  5  : األرباح 

رصده  يتم  الباقي  قانوني  احتياطي 

تبعا لقرار الجلع العام.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في )3  يسلبف من كل سنة ما 

تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

تسجيلها بالسجل التجاري .

سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املد7 

تسجيلها بالسجل التجاري.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  الرباط  ملدينة  التجاري 

.(42493

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

.D87774 2121 تحت رقم

170 P

LES JARDINS DE JOUDIA
SARL AU

 إعالن تأسيس شركة
بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ ب 

25  يسلبف 9)21 تم تأسيس شركة 

 LES JARDINS DE JOUDIA SARL

AU  شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

تحلل الخصائص التالية :

 LES JARDINS DE  : اإلسم   

.JOUDIA

تجزئة السعا 7   : املقر اإلآتلاعي 

والنجاح سال.

الهدف اإلآتلاعي :

مقهى.

معدات  وتسويق  بيع  -شراء 

القهو7.

- إصالح معدات القهو7.

ب  يقدر   : اإلآتلاعي  الرأسلال 

 (111 إلى  مقسلة  11111)  رهم 

موزعة  11)  رهم  فئة  من  حصة 

كالتالي :

 (111 البوكدراوي  رشيد  السيد 

حصة.

رشيد  السيد  عينت  اإل ار7 

البوكدراوي كلسيف للشركة ملد7 غيف 

محدو 7.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملركز اإلستثلاري بسال رقم 

السجل التجاري 177)3.

171 P

BK EXPRESS
العرفي املسجل  العقد  بناءا على 

تم الجلع العام   2121 يناير   (6 في 

 BK EXPRESS لشركة  اإلستثنائي 

مقرها  املحدو 7  املسؤولية  ذات 

اإلآتلاعي شارع موالي رشيد إقامة 

رأسلالها  تلار7،   3 البفكة شقة رقم 

بالسجل  مسجلة   (11.111.11

التجاري تحت رقم 26633).

وتقرر هذا الجلع :



(7(9 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

الشركة  رأسلال  في  الزيا 7 
قدرها  مالية  مساهلة  طريق  عن 
من  وتحويله  911111.11)  رهم 
 2111111.11 إلى   (11111.11

 رهم.
من  اإلآتلاعي  الهدف  تغييف 
صرف  إلى   واإلستيفا   التصدير 

العلالت وتحويل األموال .
وقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 
اإلبتدائية بتلار7 يوم 22 يناير 2121 

تحت عد 9)31.
172 P

 ALFETTAHPHA SCHOOL
PRIVE

SARL AU
بالرباط  عرفي  عقد  بلوآب   /I
تأسيس  تم   2121 يناير   6 بتاريخ 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد مواصفاتها كامتي :
 ALFETTAHPHA  : التسلية 

.SCHOOL PRIVE SARL AU
هدف الشركة :

-1 مركز الدعم والتقوية.
للتالميذ  املستلر  التكوين   2-

واملهنيين.
مجلوعة   : اإلآتلاعي  -املقر 
التقدم   2 الرقم   39 البستان الرقم 

اليوسفية الرباط.
99 سنة ابتداء من تاريخ   : - املد7 

التأسيس النهائي للشركة.
11111.11)  رهم  رأسلاله   -
فئة  من  حصة   (111 على  مقسم 

11.11)  رهم للحصة.
أسندت مهلة تسييف   : التسييف   -

الشركة إلى السيد فتاح محلد.
الشركاء  على  توزع   : األرباح   -
اإلحتياطات  الحساب  إلى  ترحل  أو 
اإلحتياطي  اقتطاع  بعد  الخاصة 

القانوني.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   II
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
2121 تحت  23 يناير  بالرباط بتاريخ 

الرقم السجل التجاري )4242).
173 P

STE NOVANCIA
SARL

بلوآب عقد عرفي بالرباط بتاريخ 

شركة  تاسيس  تم   2121 يناير   2(

ذات املسؤولية محدو 7 مواصفاتها 

كاالتي :

 STE NOVANCIA  : التسلية 

.SARL

االعلال املتعلقة   : هدف الشركة 

واالعالميات   الكهربائية  بالتجهيزات 

وأآهز7 املراقبة.

شارع   49  : االآتلاعي  املقر 

الجامع  1)  يور  الشقة  مداغشقر 

الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التاسيس النهائي للشركة.
رأسلالها : 11.111)  رهم مقسم  

على 111) حصة من فئة 11)  رهم 

للحصة.

تسييف  مهلة  أسندت   : التسييف 

الشركة الى السيد مراحي احلد.

أو  الشركاء  على  توزع   : االرباح 

االحتياطات  الحساب  الى  ترحل 

االحتياطي  اقتطاع  بعد  الخاصة 

القانوني.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 23 يناير 2121، تحت 

الرقم السجل التجاري 42455).

174 P

STE BATIPRO RSIT
SARL

بلوآب عقد عرفي بالرباط بتاريخ 

شركة  تاسيس  تم   2121 يناير   2(

ذات املسؤولية محدو 7 مواصفاتها 

كاالتي :

 STE BATIPRO RSIT  : التسلية 

.SARL

االعلال املتعلقة    : هدف الشركة 

بتقوية  املتعلقة  أعلال  بالبناء، 

للشرب  الصالحة  املياه  مجاري 

واالعلال مكيفات الهواء.

زنقة   (2 علار7   : املقر االآتلاعي 

السفلي  الطابق  الجديدي  علر 

عكاري- الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التاسيس النهائي للشركة.
رأسلالها : 11.111)  رهم مقسم  

على 111) حصة من فئة 11)  رهم 

للحصة.

تسييف  مهلة  أسندت   : التسييف 

الشركة الى السيد ملوك طاريق.

أو  الشركاء  على  توزع   : االرباح 

االحتياطات  الحساب  الى  ترحل 

االحتياطي  اقتطاع  بعد  الخاصة 

القانوني.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 23 يناير 2121، تحت 

الرقم السجل التجاري 42457).

175 P

STE AHIZAN ISLAH
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

بشريك واحد

مقرها االآتلاعي  : )2 ساحة ابو بكر 

الصديق، شقة رقم 8 أكدال الرباط

السجل التجاري رقم : )3451)

حل شركة
بلقت�سى قرار الشركاء املؤرخ في 5 

 STE يسلبف 9)21، تقرر حل شركة 

مسؤولية  ذات   AHIZAN ISLAH

مبلغ  واحد،  بشريك  محدو 7 
عنوان  11.111)  رهم،  رأسلالها 

ساحة ابو بكر   2( مقرها االآتلاعي 

الصديق، شقة رقم 8 أكدال الرباط، 

نتيجة لعدم قيام الشركة باالهداف 

التي أسست من أآلها.

ساحة   2( التصفية  مقر  وحد  

ابو بكر الصديق، شقة رقم 8 أكدال 

الرباط، وعين السيد محلد احيزون 

كلصفي للشركة.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121، تحت رقم 38)14).

176 P

STE DIVERMAG
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

بشريك وحيد

مقرها االآتلاعي  : )2 ساحة ابو بكر 

الصديق، شقة رقم 8 أكدال الرباط

السجل التجاري رقم : )3714)

حل شركة
املؤرخ في   بلقت�سى قرار الشركاء 

شركة  حل  تقرر   ،21(9 نونبف   26

مسؤولية  ذات   STE DIVERMAG

مبلغ  واحد،  بشريك  محدو 7 
عنوان  11.111)  رهم،  رأسلالها 

ساحة ابو بكر   2( مقرها االآتلاعي 

الصديق، شقة رقم 8 أكدال الرباط، 

نتيجة لعدم قيام الشركة باالهداف 

التي أسست من أآلها.

) ساحة ابو  وحد  مقر التصفية 

أكدال   8 رقم  شقة  الصديق،  بكر 

الغيلي  ياسين  السيد  وعين  الرباط، 

كلصفي للشركة.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121، تحت رقم 8)141).

177 P

 STE NOUR BTP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 

بشريك وحيد

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم   21(9 29  يسلبف  في  بالرباط 

وضع القانوني االسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدو 7 بالشريك الوحيد 

باملليزات التالية :

 NOUR BTP SARL  : التسلية 

.AU

الرحلة  حي   : االآتلاعي  أملقر 

سكتور  ال رقم 9 سال.

العقاري،  االنعاش   : املوضوع  

ونقل  املختلفة  واالشغال  البناء 

البضائع.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التاسيس الفعلي للشركة.



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (7(1

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

بنطنجي ملد7 غيف  الدين  نور  السيد 

محد 7.

11.111)  رهم سعر   : الرأسلال 

11)  رهم للحصة مقسلة كلا يلي :

 (111  .... بنطنجي  الدين  نور 

حصة.

املجلوع .............. 111) حصة.

السنة االآتلاعية : تبتدئ في فاتح 

يناير وتنتهي في )3  يسلبف.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال،  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

السجل التجاري رقم 153)3 بسال.

178 P

STE TILAL PNEU
SARL

AUGMENTATION DU CAPITAL
الغيف  العام  الجلع  لرقارات  تبعا 

25  يسلبف  بتاريخ  للشركاء  العا ي 

9)21، تقرر ما يلي :

تقرر الجلعية العامة غيف العا ية 

وتقبل القرارات التالية :

يقرر االآتلاع العام ويوافق على 

زيا 7 املال بلقدار 111.111.)  رهم 

ليصبح حجله من 2.111.111  رهم 

الى 3.111.111  رهم.

من  الزيا 7  هذه  تتحقق  سوف 

آديد  سهم   (1.111 انشاء  جالل 

طريق  مج  عن  11)  رهم  بقيلة 

حساب آاري للدائنين بلا يتناسب 

املطابق  راسلال  في  حقوقهم  مع 

ومستحقة  سائلة  معنية،  لديون 

لديون مبلغ 111.111.)  رهم.

تعديل البند 7.

تم تحديد راسلال الشركة بلبلغ 

وهي مقسلة الى  3.111.111  رهم، 

31.111 سهم بقيلة 11)  رهم لكل 

قبل  من  بالكامل  مدفوع  اشتفاك 

الشركاء املخصصين لكل من لهم بلا 

على النحو  يتناسب مع مساهلتهم، 

التالي :

 22511  ... السيد العلوية يوسف 

سهم.

 7511  ..... السيد العلوية ا ريس 

سهم.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 ،2121 يناير   22 بتاريخ  بالقنيطر7 

تحت رقم 74124.

179 P

 STE OUANE AUTOMOBILE

SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

نظام  تكوين  تم   2121 يناير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدو 7 

جصائصها كالتالي :

 OUANE  : التسلية 

.AUTOMOBILE

تلارس الشركة االهداف   : لهدف 

التالية :

الجديد7  السيارات  استيفا  

والتصدير  االستيفا   واملستعللة، 

واالستيفا  معدات االسعاف والعتا .

الشقة بالطابق   : املقر االآتلاعي 

 94 العلار7   5 رقم  الواقع ب  االول 

زنقة نابولي املحيط الرباط.

 (1.111  : االآتلاعي  راسلال 

 رهم مقسم الى 11) حصة قيلة كل 

واحد7 11)  رهم.

التسييف : تم تعيين السيد رضوان 

التعريف  لبطاقة  الحامل  فتحي 

كلسيف   A371165 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملد7 غيف محدو 7.

وضع  تم  القانوني  االيداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت  رقم 

السجل التجاري رقم 42473).

180 P

 STE HIYB AUTOMOBILE
SARL AU

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

نظام  تكوين  تم   2121 يناير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدو 7 

جصائصها كالتالي :

.HIYB AUTOMOBILE : التسلية

الهدف : تلارس الشركة االهداف 

التالية :

الجديد7  السيارات  استيفا  

والتصدير  االستيفا   واملستعللة، 

واالستيفا  معدات االسعاف والعتا .

 2 رقم  محل   : االآتلاعي  املقر 

علار7 قطاع 6 في زنقة آد7 الرباط.

 (1.111  : االآتلاعي  راسلال 

 رهم مقسم الى 11) حصة قيلة كل 

واحد7 11)  رهم.

السيد  تعيين  تم   : التسييف 

لبطاقة  الحامل  علي  بنشعيب 

 K4956(9 رقم  الوطنية  التعريف 

غيف  وملد7  للشركة  وحيد  كلسيف 

محدو 7.

وضع  تم  القانوني  االيداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت  رقم 

السجل التجاري رقم )4247).

181 P

STE ADRIN TOURS
SARL AU

بلقت�سى آلع عام استثنائي حرر 

في الرباط )2 نونبف 9)21، قرر شريك 

الشركة ADRIN TOURS شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 بشريك وحيد ما 

يلي :

استقالة السيد سفيان اليوبي من 

منصبه كلسيف للشركة.

الدين  صالح  السيد  تعيين 

العبدالوي كلسيف وحيد للشركة.

القانون  من   (3 املا 7  تعديل 

االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بالرباط، 
يناير   27 في   (14((2 رقم  تحت 

.2121
182 P

STE FASHION FOREVER
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 FATIMA ZOHRA LAAZIZIYA
 RES IBN BATOUTA LOCAL N°4

TANGER
R.C N° : 100833 TANGER

حل شركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 STEشركة بلقر  املنعقد  االستثنائي 
FASHION FOREVER املؤرخ في 1) 
بطنجة تم تقرير ما   ،21(9  يسلبف 

يلي :
باالآلاع  الشركة  حل  قرار  بعد 
حسن  سالوي  السيد  تعيين  تم 
التعرفي  لبطاقة  حامل  مغربي  وهو 
مصفي   GM69576 رقم  الوطنية 
للشركة والى حين انهاء التصفية يعتبف 
املصفي املسؤول واملتصرف الوحيد 

عن الشركة.
تم تحديد مكان التصفية في مقر 

الشركة.
باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
يناير   2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2121، تحت رقم 229215.
183 P

STE AFIFI CONSULTING
TRABAUX COMPTABLE
GSM : 06.61.35.57.83

afifi.consulting@gmail.com 

STE TWO ONE PLATFORM
SARL

تبعا ملقرارات عقد مسجل بالرباط 
في 4) يناير 2121، تم وضع القانون 
مسؤولية  ذات  لشركة  االسا�سي 

محدو 7 باملليزات التالية : 
 TWO IN ONE  : التسلية 

PLATFORM ش.م.م.



(7(( الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

البيفوني  زنقة   : االآتلاعي  املقر 

 7 الشقة رقم   4 شارع عقبة علار7 

اكدال الرباط.

املوضوع : االستشار7 والتكوين في 

املجال االآتلاعي االنتاجي والجو 7.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس الفعلي للشركة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيدين التابت علي وحدو الحسن.

1.111)  رهم   : الرأسلال 

 (11 بقيلة  11)حصة  الى  مقسلة 

الشريكين  ملكية  في  للحصة   رهم 

بالتساوي.

السنة االآتلاعية : تبتدئ في فاتح 

)3  يسلبف باستثناء  يناير وتنتهي في 

سنةالتأسيس.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2121 يناير   28 بتاريخ 

رقم  التجاري  السجل   ،87779

.(42513

185 P

STE EL MADINA GRAINS

SARL

مقرها االآتلاعي : 57 تجزئة النلاء 

الحي الصناعي بنسو 7 فاس

 27 بلقت�سى عقد توثيقي بتاريخ 

الشركة  تأسيس  تم   ،2121 يناير 

محدو 7 املسؤولية لتكون جاصياتها 

كالتالي :

 STE EL MADINA  : التسلية 

.GRAINS SARL

في املغرب مع بيع وشراء   : الهدف 

بالجللة ونصف الجللة في الحبوب 

غيف  أو  مباشر7  وبصفة  ومشتقاته. 

الى  تهدف  التي  النشاطات  مباشر7 

التنلية.

املقر االآتلاعي  : 57 تجزئة النلاء 

الحي الصناعي بنسو 7 فاس.

 (11.111  : الشركة  راسلال 

 رهم.

 .... كحل  جالد  محلد  السيد 

51.111  رهم.

السيد عبد العزيز كحل .. 51.111 

 رهم.

املجلوع............ 11.111)  رهم

التسييف : تسيف الشركة من طرف 

السيد محلد جالد  مسيف واحد هو 

كحل.

املالية : تبتدأ من فاتح يناير وتنتهي 

في )3  يسلبف من كل سنة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بفاس،  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم 365/2121.

186 P

STE MOUKHALI AUTO

SARL AU

السجل التجاري رقم : 253)

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

بلكناس 26  يسلبف 9)21، تم وضع 

محدو 7  لشركة  االسا�سي  القانون 

الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية 

ذات الخصائص التالية : 

 STE MOUKHALI  : التسلية 

AUTO ش.م.م.ش.و.

بدون  السيارات  كراء   : الغاية 

سائق.

مقر الشركة : شقة رقم )8 اقامة 

زينب قطاع 5 حي السالم افران.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تاسيسها النهائي.

الراسلال : حد  رأسلال الشركة 

 (111 11.111)  رهم يتكون من  في 

للحصة  11)  رهم  بقيلة  حصة 

موزعة كاالتي : 

 (111  ...... معا   جليل  السيد 

حصة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد جليل معا  وملد7 غيف محد 7.

لدى  القانوني  االيداع  تم  لقد 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

تحت رقم   ،2121 يناير   28 بأزرو في 

.21
االستخالص والبيان

187 P

STE MS. VER

 SARL

السجل التجاري رقم : )7)49

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

وضع  تم  يناير2121،   9 بلكناس 

محدو 7  لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية ذات الخصائص التالية : 

التسلية : STE MS.VER ش.م.م.

بيع  الزآاج،  أشغال   : الغاية 

الزآاج.

مقر الشركة : الطابق االر�سي رقم 

36، قطاع 7، قرطبة مكناس.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تاسيسها النهائي.

الراسلال : حد  رأسلال الشركة 

 (111 11.111)  رهم يتكون من  في 

للحصة  11)  رهم  بقيلة  حصة 

موزعة كاالتي : 

 511  ...... محلد  بحري  السيد 

حصة.

 511  ...... طاهيفي سعيد  السيد 

حصة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

غيف  وملد7  سعيد  طاهيفي  السيد 

محد 7.

لدى  القانوني  االيداع  تم  لقد 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

تحت   ،2121 يناير   23 في  بلكناس 

رقم 365.
االستخالص والبيان

188 P

STE ELGANA PROMO

SARL AU

 SIEGE SOCIAL : MAG.1 IMB 27

RUE ALGER V.N MEKNES

العام  الجلع  بلقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

واملسجل   2121 يناير   21

 RE رقم  تحت  تفويت  بلكناس 

 :202000028126028,OR : 2631

 /2020, QU:7015630712202

تقرر ما يلي :

 EL GANA PROMO حل شركة 

SARL AU وتقديم الحصيلة النهائية.

السيد7  الشركة  مسيف7  تكليف 

الكانة ايلان بتنفيذ اآراء التصفية.

تحديد التصفية بلقر الشركة.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بلكناس  التجارية 

السجل   ،(14 رقم  تحت   ،2121

التجاري رقم 41943 بلكناس.
لاليداع والنشر

املسيف

190 P

STE TRANS ZIYA

SARL AU

 SIEGE SOCIAL : RES EL

 HOUSSINI IMM C APPT 11 AV

ESSADIYINE VN MEKNES

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

 21(9 5)  يسلبف  بتاريخ  املنعقد 

واملسجل بلكناس تفويت تحت رقم : 

 RE :201900388996028,

 OR : 38041/2019, QU:

93)5498451)71. تقرر ما يلي :

 STE TRANS الشركة  تصفية 

الحصيلة  وتقديم   ZIYA SARL AU

النهائية.

لللكلفة  الذمة  ابراء  اعطاء 

سهام  الحجوي  السيد7  بالتصفية 

مسيف7 الشركة.



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (7((

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

 (5 رقم  تحت  بلكناس  التجارية 

السجل   ،2121 يناير   6 بتاريخ 

التجاري رقم 46977 بلكناس.
لاليداع والنشر

املسيف

191 P

STE ZHIPAO MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 7

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

9)21، تلت  21 نوفلبف  بالرباط يوم 

لشركة  التاسي�سي  القانون  صياغة 

الخصائص  املسؤولية  محدو 7 

التالية :

.ZHIPAO MAROC : التسلية

الهدف : حديقة مالهي.

ابن  شارع   79  : االآتلاعي  املقر 

 6 رقم  شقة  الثاني  الطابق  سينا 

اكدال الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تاسيس الشركة.

الراسلال : حد  رأسلال الشركة 

في مبلغ 2.111.111  رهم.

 MR عهد تسييف الشركة   : اال ار7 

.WAN NENG

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

عاية )3  يسلبف.

وتسجيل  القانوني  االيداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري لللحكلة 

يناير   9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121، تحت رقم 42229).

192 P

 STE OUBAMLIST

TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 7

تاسيس شركة 
 (9 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

نسخة  االيداع  تم   ،21(9  يسلبف 

ذات  لشركة  االسا�سي  القانون  من 

املليزات  ذات  محدو 7  مسؤولية 

التالية :

 STE OUBAMLIST  : التسلية 

.TRANSPORT

ا رار حي    : الرئي�سي   املقر 

 رقم 973) تيكيوين أكا ير.

لالمتعة  الدولي  النقل   : الهدف 

بدون مسافرين.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التاسيس النهائي.

الراسلال : حد  رأسلال الشركة 

 (111 11.111)  رهم مقسم الى  في 

للحصة  11)  رهم  بقيلة  حصة 

الواحد7.

كلها  منحت  الحصص  هذه 

للسا 7 :

السيد أوبال لحسن ... 751 حصة.

 251  .... رشيد7  ملستي  السيد7 

حصة.

من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

)3  يسلبف من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.

عين السيد اوبال لحسن   : اال ار7 

محدو 7  غيف  ملد7  للشركة  كلسيف 

وبكامل الصالحيات.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بتارو انت بتاريخ 7) يناير 

2121، تحت رقم 89254.
مقتطف من أآل النشر

193 P

 MOORISH

BUSINESS FIRST

STE RABAT CENTER
SARL AU

تعديل
للشريك  استثنائي  بلقت�سى قرار 

 ،21(9 29  يسلبف  بتاريخ  الوحيد 

 RABAT CENTER في الرباط للشركة

محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة 

زنقة ضاية عو7   6 في  بشريك وحيد، 

أكدال الرباط   (6 الشقة   4 الطابق 

قرر  1.111)  رهم  الرأسلال  ذات 

الشريك ما يلي :

السيد  تفويت  على  املصا قة 

التي  حصة   (11 جليل  مروان 

الشركة  لفائد7  الشركة  في  يللكها 

.SABRANT GROUP LLC

تصبح الشركة مسيف7 بشراكة من 

طرف السيد مروان جليل والسيد7 

جليل  نا ية  والسيد7  جليل  ثورية 

غيف  ملد7  حاتمي  فاطلة  والسيد7 

محدو 7.

السيد  طرف  من  سيتم  التوقيع 

مروان جليل أو السيد7 ثورية جليل 

السيد7  أو  جليل  نا ية  السيد7  أو 

فاطلة حاتمي.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121، تحت رقم 14154).

194 P

جبيف محاسب

أ  الشركاء

مقر : 59 شارع 9 أبريل الدارالبيضاء

STE SELECTIUM MOR
شركة محدو 7 املسؤولية

راسلالها : 1.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : شارع سيدي 

محلد بن عبد هللا، كريستال 

3، اقامة أ 4  ، الطابق االول، 

الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : )3.84)4

العام  الجلع  قرارات  بلوآب 

االستثنائي املنعقد بتاريخ 25  يسلبف 

9)21، قرر ما يلي :

أصبح  الشركة  وضع  أن  معاينة 

واستلرار  رأسلالها   1/4 من  أقل 

نشاطها.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء بتاريخ 6) يناير 2121، 

تحت رقم ))7273.
من أآل املستخرج واالشار7

التسييف

195 P

السيد اقصبي فؤا 

جبيف محاسب

أو يريك

مقر : 36 أ شارع أنفا الدارالبيضاء

STE DOBELYOO
SARL

شركة محدو 7 املسؤولية
راسلالها : 211.111  رهم

مقرها االآتلاعي : زاوية شارع 
الجديد7 وشارع عبد الرحيم 

بوعبيد، علار7 كرين أوفيس، شقة 
رقم 7، الطابق االول الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 252.289

العام  الجلع  محضر  بلوآب 
يناير   (1 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2121، تقرر ما يلي :
العنوان  الى  املقر االآتلاعي  نقل 
الجديد7 وشارع  زاوية شارع   : التالي 
كرين  علار7  بوعبيد،  الرحيم  عبد 
أوفيس، شقة رقم 7، الطابق االول 

الدارالبيضاء.
االسا�سي  النظام  صياغة  اعا 7 

للشركة.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 28 يناير 2121، 

تحت رقم 728548.
من أآل املستخرج واالشار7

التسييف

196 P

جبيف محاسب

أ  الشركاء

مقر : 59 شارع 9 أبريل، حي النخيل 

الدارالبيضاء

STE DEXIA CONSULTING
شركة محدو 7 املسؤولية

ذات شريك الوحيد
راسلالها : 1.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : 56 شارع موالي 
يوسف، الطابق الثالث، شقة رقم 

4)، الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 454.457

تاسيس شركة
بالبيضاء  عرفي  عقد  بلقت�سى  
بتاريخ 8 يناير 2121 تم وضع النظام 
االسا�سي لشركة محدو 7 املسؤولية 
جصائصها  الوحيد  الشريك  ذات 

كالتالي :



(7(3 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

 STE DEXIA  : التسلية 

محدو 7  شركة    CONSULTING

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

أهداف   : االآتلاعي  املوضوع 

الشركة سواء في املغرب او في الخارج :

املسائل  في  واملشور7  املساعد7 

واالقتصا ية  واملالية  القانونية 

والتنظيلية املتعلقة بحيا7 الشركات 

واملؤسسات ؛

واملؤسسات  الشركات  مساعد7 

والكتب  والتطوير  اال ار7  مسائل  في 

والوثائق املتعلقة بالخدمات املذكور7 

أعاله ؛

واملالي  القانوني  التدريب 

املتعلق  والتنظيمي  واالقتصا ي 

بحيا7 الشركات واملؤسسات ؛

العلليات  آليع  عام  وبشكل 

املرتبطة بشكل مباشر أو غيف مباشر 

باالشياء املذكور7 أعاله.

56 شارع موالي   : املقر االآتلاعي 

رقم  شقة  الثالث،  الطابق  يوسف، 

4)، الدارالبيضاء.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التسجيل بالسجل التجاري.

رأسلال  تحديد  تم   : الراسلال 

 (11 1.111)  رهم مقسم الى  بلبلغ 

لكل قيلة  11)  رهم  بقيلة  حصة 

محرر7 بالكامل  مكتتب بها،  اسلية، 

نقدا، مخصصة كليا للسيد7 فوزية 

بو الل.

تسيف الشركة لفتف7 غيف   : اال ار7 

محد 7 : السيد7 فوزية بو الل.

السنة االآتلاعية : من فاتح يناير 

الى )3  يسلبف من كل سنة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

يناير   28 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2121، تحت رقم 728481، السجل 

التجاري رقم 454.457.
من أآل املستخرج واالشار7

التسييف

197 P

ائتلانية إني كاونساي 

شركة ذات مسؤولية محدو 7

مقرها االآتلاعي : تلار7 املركز شارع الحسن 

الثاني، انجل 6 علار7 ) شقة رقم 3 الطابق 
االول 

 STE COM J’AIME

SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 7

تغييف تسلية الشركة
تحويل املقر االآتلاعي

توسيع الهدف االآتلاعي للشركة

الزيا 7 في الراسلال الشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

آيم  كوم  لشركة  االستثنائي 

ش.ذ.م.م. املنعقد بتاريخ 3)  يسلبف 

9)21، قرر الشركاء ما يلي :

تغييف تسلية الشركة من تسلية 

كوم آيم الى اورانيس برو .

للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 

من تلار7 مركز شارع الحسن الثاني 

انجل 6 علار7 ) شقة رقم 3 الطابق 

) الى علار7 ب 2 شقة رقم 41  يامو 

2 مارينا ور تامسنا.

توسيع الهدف االآتلاعي للشركة 

باضافة.

االنتاج السينلائي.

املجالت  الصحف  الكتب  نشر 

والدوريات.

الزيا 7 في راسلال الشركة بلبلغ 

مبلغ  من  لينتقل  391.111  رهم  

 411.111 مبلغ  الى  1.111)  رهم 

الدين  مع  بالتوازي  وذلك   رهم 

السائل االكيد واملستحق الذي يتوفر 
الجاري  (الحساب  الشركاء  عليه 

الدائن(.

7 رقم  البند  تغييف  تم   وهكذا 

 كلا يلي :

 .... يزيدي  علوي  أسلاء  السيد7 

811) حصة اآتلاعية.

 ... الدوي�سي  الكريم  عبد  السيد 

2211 حصة اآتلاعية .

مجلوع الحصص .... 4111 حصة 

اآتلاعية.

تعديل أنظلة الشركة.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم   

يناير   23 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121، تحت رقم 14174).
للنشر والبيان

198 P

 STE IMMOBILIERE

LABRUYERE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 7

تاسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

تم   ،21(9 31  يسلبف  بتاريخ 

ذات  لشركة  االسا�سي  النظام  وضع 

املليزات  ذات  املحدو 7  املسؤولية 

التالية :

 STE IMMOBILIERE  : التسلية 

.LABRUYERE SARL

ذات  شركة    : الشركة  شكل 

مسؤولية محدو 7.

التفويج   : هي  الغاية من الشركة  

العقاري.

31 شارع عقبة، شقة رقم  املقر : 

2) مكرر، علار7 نيل، أكدال الرباط.

سنة   99 حد ت مدتها في   : املد7 

اعتبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.
 (11.111  : الجلاعي  راسلال 

 رهم املوزع كلا يلي :

 251  .... حافيظي  آعفر  السيد 

حصة ......  25.111  رهم.

 251  .... لعريارات   انس  السيد 

حصة ......  25.111  رهم.

 .... املوقسيت  الشيخ  بدر  السيد 

251 حصة ......  25.111  رهم.

 251  .... السيد يونس الخللي�سي 

حصة ......  25.111  رهم.

تسيف الشركة من طرف   : اال ار7 

غيف  ملد7  حافيظي  آعفر  السيد 

محد 7.

ما بين فاتح   : السنة االآتلاعية 

يناير الى متم  يسلبف.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 48)14).

199 P

LB GLOBAL

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

1)  يسلبف  بتاريخ  بالرباط  املنعقد 

9)21 قرر الشركاء ما يلي :

اآتلاعية  حصة   (111 تفويت 

بولغنام  ليلى  السيد7  طرف  من 

لفائد7 السيد7 فاطلة املو�سي.

استقالة السيد7 ليلى بولغنام من 

منحها  مع  للشركة  كلسيف7  مهامها 

إبراء تام وبدون تحفظ.

املو�سي  فاطلة  السيد7  تعيين 

مسيف7 للشركة ملد7 غيف محدو 7.

 نقل املقر االآتلاعي للشركة من :

أكدال   (4 شارع ابن سينا شقة   79

شارع   : الجديد  العنوان  إلى  الرباط 

الشبانات رقم 297) حي املنزه يعقوب 

املنصور الرباط.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121 تحت رقم 51)14).

200 P

NIDARATE IMMOBILIERE

تأسيس شركة
 5 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  وضع  تم   21(9  يسلبف 

األسا�سي للشركة :

منعش   : االآتلاعي  املوضوع 

عقاري.

االسم :

 NIDARATE IMMOBILIERE

شركة ذات املسؤولية املحدو 7.

املقر االآتلاعي : تجزئة وال  بناصر 

علار7 ) شقة ) تلار7.

رأسلال الشركة : 11.111)  رهم  

مقسلة إلى 111) حصة اآتلاعية بـ 

11)  رهم للواحد7 مسجلة ومحرر7.

املد7 : 99 سنة.
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الدين  صالح  السيد   : التسييف 

بنبفيك والسيد عبد الواحد الكرفطي.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  وتم 

تسجيل  تم  كلا  بتلار7  االبتدائية 

الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 

.(2936(

201 P

ABOUSA IMMOBILIER
حي كريلة تجزئة لفروكي رقم )) 

تابريكت سال

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   21(9 4  يسلبف 

األسا�سي للشركة :

منعش   : االآتلاعي  املوضوع 

عقاري.

 ABOUSA IMMOBILIER  : االسم 

شركة ذات املسؤولية املحدو 7.

املقر االآتلاعي : حي كريلة تجزئة 

لفروكي رقم )) تابريكت سال.
رأسلال الشركة : 11.111)  رهم  

مقسلة إلى 111) حصة اآتلاعية بـ 

11)  رهم للواحد7 مسجلة ومحرر7.

املد7 : 99 سنة.

التسييف : السيد اسامة والي علمي 

والسيد عبد الواحد الكرفطي.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  وتم 

تسجيل  تم  كلا  بسال  االبتدائية 

الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 

.3(157

202 P

BELPHONIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

السجل التجاري سال رقم 5)229

الغيف  العام  الجلع  بلقت�سى 

 21 بتاريخ  بسال  املؤرخ  العا ي 

 يسلبف 9)21 تم امتي :

والحساب  تقرير  على  املوافقة 

الختامي للتصفية.

تقرير الجلع العام وإعطاء البفاء7 

كلصفي  بلقر�سي  أناس  للسيد 

للشركة.

تم  العام  الجلع  لتقرير  ونتيجة 

االنتهاء من التصفية.

مكتب  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 يناير   23 يوم 

.341(7

203 P

LUX BARBARA
ش.م.م ش.و

تأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلوآب 

تم تأسيس شركة   21(9 2  يسلبف 

بشريك  محدو 7  مسؤولية  ذات 

وحيد لها املواصفات التالية :

.LUX BARBARA : التسلية

الهدف االآتلاعي : كراء السيارات 

بدون سائق.
زنقة   58 رقم   : االآتلاعي  املقر 

 كالة حي النجاح الخليسات.

املد7 : 99 سنة من تاريخ التأسيس.

الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 

في 11.111)  رهم مقسلة إلى 111) 

11)  رهم  حصة اآتلاعية من فئة 

للحصة.

هللا  بنعبد  الكريم  عبد  السيد 

111) حصة اآتلاعية.

السيد7  عينت   : الشركة  تسييف 

هدى جونة كوكيلة للشركة مع آليع 

الصالحيات.

تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 

بالخليسات االبتدائية   باملحكلة 

7)  يسلبف  بتاريخ   (2(8 تحت رقم 

.21(9
للنسخ والبيان

الوكيل

204 P

 AMELLOUK TRAVAUX

DIVERS
ش.م.م 

في االستثنائي  العام  الجلع   قرر 

8  يسلبف 9)21 :

من  الشركة  رأسلال  في  الزيا 7 
511.111  رهم  11.111)  رهم إلى 

وذلك بإضافة 411.111  رهم.
تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط 
 باملحكلة االبتدائية بالخليسات تحت

رقم 6) بتاريخ 5) يناير 2121.
للنسخ والبيان

الوكيل

205 P

KINEDETENTE
االتفاق  تم  بلقت�سى عقد عرفي 

على ما يلي :
نقل املقر االآتلاعي من شارع عبد 
ضحى  النعيم  إقامة  تورس  الخالق 
إلى  تابريكت سال   2 شقة   8( علار7 
املقر الجديد : 49 شارع األطلس شقة 

3 الطابق األول أكدال الرباط.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بسال  االبتدائية 

2121 تحت الرقم 34127.
206 P

NOBU
السجل التجاري : 585)27

تعديالت قانونية
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
31  يسلبف  في  املؤرخ  العا ي  الغيف 

9)21 تقرر ما يلي :
أسهم  من  حصة   (511 بيع 
السيد7 نا ية بنكيفان لفائد7 السيد 

محلد الفن.
القانون  من   7 املا 7  تغييف 

األسا�سي.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
مسؤولية  ذات  شركة  أصبح  الذي 

محدو 7 لشريك وحيد.
اعتلا  قوانين آديد7.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 28 يناير 2121 تحت 

رقم )72866.
لإلعالم

املسيف

207 P

 STE GREEN WORLD شركة

FOOT CLUB
العام  الجلع  عقد  بلوآب 

بتاريخ  بالرباط  املسجل  االستثنائي 

5) يناير 2121 قرر الشركاء ما يلي :

أوال   إلى  وار  الشركة  مقر  تغييف 

سالمة عين عتيق الشرقية تلار7.

االبراهيمي  ساميف  السيد  تعيين 

كلسيف للشركة لفتف7 غيف محدو 7.

 تم اإليداع القانوني بكتابة الضبط

لدى املحكلة االبتدائية بتلار7 بتاريخ 

23 يناير 2121 تحت رقم )314.

208 P

SOCIETE AXE SANTE
فرع شركة

مقرها االآتلاعي : 6 زنقة ضاية 

عوا الطابق الرابع الشقة 6) أكدال 

الرباط

تعديالت قانونية
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 21(9 أكتوبر   (5 الغيف عا ي بتاريخ 

 AXE لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

.SANTE

زنقة   6 من  الشركة  مقر  تحويل 

 (6 ضاية عوا الطابق الرابع الشقة 

بارك  سونتفال  إلى  الرباط  أكدال 

رقم  مكتب  الرابع  الطابق   A علار7 

.34

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 14155) 

بتاريخ 22 يناير 2121.

209 P

DKR CARS
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قد   21(9 نوفلبف   26 الرباط بتاريخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدو 7 :

.DKR CARS : التسلية

استيفا    : االآتلاعي  الهدف 

السيارات.
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رأسلال الشركة : 11.111)  رهم 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

11)  رهم للحصة الواحد7.

عبد هللا كامارا 111) حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3  يسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة آد7   6 س   2 الرقم   : املقر 

الرباط.

املسيف : عبد هللا كامارا.

التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(4(997

210 P

 AGNES شركة

COMMUNICATION

ش.م.م بشريك وحيد

رقم 814 شارع آبل العيا�سي سعيد 

حجي سال

تصفية الشركة

 تبعا ملحضر الجلع العام االستثنائي

 21(8 نوفلبف   26 يوم  بسال  املؤرخ 

 AGNES قرر الشريك الوحيد لشركة 

 COMMUNICATION شركة محدو 7

املسؤولية في تصفية ما يلي :

 املصا قة على حسابات التصفية

.AGNES COMMUNICATION لشركة

وإعالن التصفية  أعلال   إتلام 

 AGNES COMMUNICATION شركة

مصفا7 نهائيا.

بالسجل  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  التجاري 

تحت   21(9 2)  يسلبف  يوم  بسال 

الرقم 33828.

211 P

SAHBI CAR شركة

ش.م.م

رقم 25) شارع الصحراء سكتور 7 

حي السالم سال

تفويت حصص اآتلاعية

 تبعا ملحضر الجلع العام االستثنائي

21(9 9)  يسلبف   املؤرخ بسال يوم 

قرر شركاء شركة SAHBI CAR شركة 

محدو 7 املسؤولية ما يلي :

 2111 تفويت  على  املصا قة 

حصة اآتلاعية التي يللكها السيد 

يوسف  موالي  الشنتوفي  العلمي 

لفائد7 السيد ملهيق هشام.

 2111 تفويت  على  املصا قة 

حصة اآتلاعية التي يللكها السيد 

إلياس  لفائد7 السيد  بلكساب  مرا  

ملهيق.

استقالة السيد مرا  بلكساب من 

منصبه كلسيف وتعيين السيد إلياس 

ملهيق كلسيف وحيد.

بالسجل  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  التجاري 

بسال يوم 3) يناير 2121 تحت الرقم 

.33963

212 P

IT TACT

تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

البيضاء بتاريخ 23  يسلبف 9)21 تم 

تأسيس  شركة باملواصفات التالية :

.IT TACT : التسلية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدو 7 بشريك واحد.

املقر االآتلاعي : 4) زنقة لوسيفن 

 3 املكتب   ( الطابق  لطيفة  إقامة 

الدار البيضاء.

الهدف االآتلاعي : 

في  واملشور7،  الخدمات  توفيف 

في  أو  بها  الخاصة  العلل  أماكن 

للدراسة والتصليم  أماكن علالئها، 

واإل ار7  والتفكيب  والتجهيزات 

واستخدام وتحسين أنظلة وشبكات 

السلكية  واالتصاالت  الكلبيوتر 

والالسلكية.

وإعا 7  وتشغيل  وإنتاج  تصليم 

املعلومات  تكنولوآيا  منتجات  بيع 

واالتصاالت.

وبشكل عام ترتبط آليع العلليات 

التجارية والصناعية واملالية واملنقولة 

كليا مباشرا،  ارتباطا   والعقارية 

بأحد العلليات املشار إليها  أو آزئيا، 

الشركة  نشاط  لتسهيل  وذلك  أعاله 

مباشر7 األسهم  آليع   وكذلك 

أو غيف مباشر7 بأي شكل من األشكال، 

تحقيق  إلى  تسعى  التي  الشركات  في 

أهداف ملاثلة أو ذات صلة.

الرأسلال : 1.111)  رهم.

السنة االآتلاعية : من فاتح يناير 

إلى )3  يسلبف.

املد7 : 99 سنة.

حصة   (11 تلتلك   : الشركة 

اآتلاعية بقيلة 1.111)  رهم.

السيد عبد هللا علي   : الحصص 

11) حصة اآتلاعية بقيلة  يلتلك 

اسلية تساوي 11)  رهم.

هللا  عبد  أبو  السيد   : التسييف 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل  علي 

 (4 بشارع  والساكن   JB480247

غشت رقم 61 انزكان.

املركز الجهوي   : اإليداع القانوني 

لالستثلار بالدار البيضاء.

السجل التجاري : 3)4536 بتاريخ 

23  يسلبف 9)21.

213 P

 CLINIQUE SPECIALISEE

MERE ENFANTS RIAD
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم   21(9 أكتوبر   8 بتاريخ  بالرباط 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

 CLINIQUE  : التسلية 

 SPECIALISEE MERE ENFANTS

.RIAD

 AV ABTAL  (5  : املقر االآتلاعي 

.N° 4 AGDAL-RABAT

الهدف االآتلاعي : 

والعيا ات  املصحات  استغالل 

الطبية وبشكل عام آليع األنشطة 

والخدمات الطبية.

الكشوفات  الطبية،  االستشار7 

والتحاليل والفحوصات اإلشعاعية، 

العلليات الجراحية والفحوصات مع 

أو بدون استشفاء.

األولية  املوا   آليع  وبيع  شراء 

واملوا  االستهالكية واملوا  واملعدات 

املصحات  في  املستخدمة  واأل وات 

وغيفها ألغراض طبية.

وعلوما آليع العلليات التي لها 

كليا مباشر7  غيف  أو  مباشر7   عالقة 

املذكور7  األغراض  بأحد  آزئيا  أو 

لصالح  تكون  أن  يحتلل  أو  أعاله 

تنلية الشركة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7.

الرأسلال : 111.111.)  رهم.

السنة االآتلاعية : من فاتح يناير 

إلى )3  يسلبف.

املد7 : 99 سنة.

الحصص :

السيد العطار آليل يلتلك 3311 

اسلية  بقيلة  اآتلاعية  حصة 

تساوي 331.111  رهم.

يلتلك  االله  عبد  املدني  السيد 

711) حصة اآتلاعية بقيلة اسلية 

تساوي 71.111)  رهم.
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السيد7 وفاء موطيع تلتلك 711) 

اسلية  بقيلة  اآتلاعية  حصة 

تساوي 71.111)  رهم.

يلتلك  يوسف  الفقيف  السيد 

3311 حصة اآتلاعية بقيلة اسلية 

تساوي 331.111  رهم.

التسييف :

الحامل  آليل  العطار  السيد 

 IB754( رقم  الوطنية  للبطاقة 

 (12 SECTEUR 25 LOT والساكن بـ

 RIAD AL OTOR HAY RIAD A

.RABAT

االله  عبد  املدني  السيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

 RYAD بـ  والساكن   A2188(4

 VILLA AL ANDALOUS N° 11 AV

 ABDERRAHIM BOUABID HAY

.RIAD RABAT

الحامل  يوسف  الفقيف  السيد 

 A245(3( رقم  الوطنية  للبطاقة 

 SECTEUR 13 RES AL بـ  والساكن 

 BORJ IMM C APPT 13 HAY RIAD

.RABAT

باملحكلة   : القانوني  اإليداع 

التجارية بالرباط.

 (42(5( رقم  التجاري  السجل 

بتاريخ 6 يناير 2121.

214 P

VALGRINAS TRANS
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

البيضاء بتاريخ 27  يسلبف 9)21 تم 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

.VALGRINAS TRANS : التسلية

 7 RUE SEBTA  : املقر االآتلاعي 

 RESIDENCE RAMI 2EME ETAGE

.BUREAU N° 8 CASABLANCA

الهدف االآتلاعي : 

نقل البضائع الوطنية والدولية.

بيع وشراء موا  البناء.

نقل  وسيلة  بأي  املركبات  نقل 

أو  الشركة  لحساب  لها  مصرح 

لحساب الغيف.

أنواعها،  بجليع  البضائع  نقل 

سواء كانت سائلة أو صلبة أو في حالة 

غازية بأي وسيلة نقل مصرح بها.

آليع علليات النقل الدولي والعبور 

والتلثيل والعلوالت والسلسر7.

آليع  تفريغ  أو  وشحن  استئجار 

الكبيف7  البناء  ومركبات  املعدات 

واألشغال لحسابها أو لحساب الغيف.

الشركة  لحساب  والبيع  الشراء 

املعدات،  النقل،  تراجيص  لجليع 

وأي  الغيار  قطع  اإلطارات،  الوقو ، 

أجرى  وملحقات  ومنتجات  لوازم 

للسيارات التي تستخدمها الشركة.

سواء  التجارية  املعامالت  آليع 

محليا أو لالستيفا  والتصدير.

النقل  جدمات  آليع  تشغيل 

عن  فضال  والجوي  والبحري  البفي 

آليع  وتوظيف  وتسليم  شحن 

املتعلقة  العلليات  وآليع  السفن 

بالشؤون البحرية.

املالية،  املعامالت  وعلوما آليع 

التجارية، الصناعية، العقارية والغيف 

صلة  ذات  تكون  قد  والتي  العقارية 

باألهداف  مباشر7  غيف  أو  مباشر7 

في تطويرها  املذكور7 أعاله وتساهم 

أو تلديدها.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7 بشريك وحيد.

الرأسلال : 11.111)  رهم.

السنة االآتلاعية : من فاتح يناير 

إلى )3  يسلبف.

املد7 : 99 سنة.

الحصص :

السيد بي ايوب 11.111)  رهم.

التسييف :

السيد بي ايوب الحامل للبطاقة 

والساكن   CD670977 الوطنية رقم 

 (8 بشارع االسلاعلية زنقة هنغاريا 

إقامة املفتاح الزهور 2 فاس.

املركز الجهوي   : اإليداع القانوني 
لالستثلار بالدار البيضاء.

السجل التجاري : 5)4532 بتاريخ 
5) يناير 2121.

215 P

SANTE PREMIUM
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
 AU CAPITAL SOCIAL DE

100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : 36 RUE
 MAMOUN MOHAMED

CASABLANCA
RC : 433117

IF : 37508462
تغييف الغرض االآتلاعي

بلوآب قرارات الشريك الوحيد 
بتاريخ 2  يسلبف 9)21 تقرر ما يلي :

تغييف الغرض االآتلاعي.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

إعطاء الصالحيات.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية للدار البيضاء بتاريخ 9 يناير 

2121 تحت رقم 8)7265.
216 P

مكتب كاآيك
18) زنقة رحال بن احلد ( ينان سابقا(

21311 الدار البيضاء
الهاتف : 122.41.18.32 / 9).122.41.86

فاكس : 122.41.96.64

 SOCIETE TENDANCE
OPTIQUE

SARL AU
RC N° 313433

صا ق   2121 يناير   3 بتاريخ 
الشريك الوحيد املسيف على القانون 
األسا�سي الجديد الذي يشلل آليع 
التعديالت التي قامت بها الشركة منذ 

تأسيسها.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 53)728.
موآز قصد النشر

مكتب كاآيك

217 P

مكتب كاآيك

18) زنقة رحال بن احلد ( ينان سابقا(

21311 الدار البيضاء

الهاتف : 122.41.18.32 / 9).122.41.86

فاكس : 122.41.96.64

SOCIETE WAJOUT
تسجيل شركة واآوط بالسجل 

التجاري باملحكلة االبتدائية 

بليدلت تحت رقم 2285
قرر   21(9 23  يسلبف  بتاريخ 

وتحويل  توطين  عقد  إلغاء  الشركاء 

البيضاء  الدار  من  االآتلاعي  املقر 

مدينة  إلى  تاشفين  ابن  شارع   425
الريش 9 زنقة طه حسين حي املسيف7 

من   5 الفصل  تغييف  يتم  وبذلك 

القانون األسا�سي.

وبتاريخ 25  يسلبف 9)21 صا ق 
القانون  على  باإلآلاع  الشركاء 

األسا�سي الجديد الذي يشلل آليع 

الشركة  بها  قامت  التي  التعديالت 

منذ تأسيسها وتم تعيين السيد لحو 

املربوح كلسيف وحيد للشركة ملد7 غيف 

محدو 7.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (4 بتاريخ  بليدلت  االبتدائية 

2121 تحت رقم 21/2020 وتسجيل 

الشركة بالسجل التجاري تحت رقم 

.2285
موآز قصد النشر

مكتب كاآيك

218 P

مكتب كاآيك

18) زنقة رحال بن احلد ( ينان سابقا(

21311 الدار البيضاء

الهاتف : 122.41.18.32 / 9).122.41.86

فاكس : 122.41.96.64

SOCIETE SORAFLEX
RC N° 47767

إنشاء فرع للشركة
قرر   21(9 24  يسلبف  بتاريخ 

فرع للشركة باملجلع  إنشاء  الشركاء 

للتجار7  الفرنسية  للغرفة  الصناعي 

بأوال   والكائنة  باملغرب  والصناعة 

صالح تجزئة 68 وتغييف الفصل 5 من 

القانون األسا�سي.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2121 تحت رقم )72754.
موآز قصد النشر

مكتب كاآيك

219 P

مكتب كاآيك
18) زنقة رحال بن احلد ( ينان سابقا(

21311 الدار البيضاء
الهاتف : 122.41.18.32 / 9).122.41.86

فاكس : 122.41.96.64

SOCIETE PLAYE MAILLE
SARL

قرر   21(9 26  يسلبف  بتاريخ 
الشركة  توطين  عقد  إلغاء  الشركاء 
في  للشركة  االآتلاعي  املقر  وتثبيت 
بقعة  الباتول  تجزئة  البيضاء  الدار 
وبذلك  لساسفة  الصناعي  الحي   2(
القانون  من   5 الفصل  تغييف  يتم 

األسا�سي.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 يسلبف 9)21 تحت رقم 725356.
موآز قصد النشر

مكتب كاآيك

220 P

مكتب كاآيك
18) زنقة رحال بن احلد ( ينان سابقا(

21311 الدار البيضاء
الهاتف : 122.41.18.32 / 9).122.41.86

فاكس : 122.41.96.64

 SOCIETE TENDANCE
OPTIQUE

SARL AU
RC N° 313433

قرر   21(9 24  يسلبف  بتاريخ 
الشريك الوحيد واملسيف تحويل املقر 
 9 االآتلاعي إلى ال ياسر محل رقم 
املنصورية  علار7  السفلي  الطابق 
من   4 الفصل  وتغييف  البيضاء  الدار 

القانون األسا�سي.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

)2 يناير 2121 تحت رقم 727757.
موآز قصد النشر

مكتب كاآيك

221 P

S.M.L 3L
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رأسلالها 31.111  رهم

 مقرها االآتلاعي : علار7 روماندي أ

زاوية شارع بيف انزران وزنقة ليبيا 

الطابق )) رقم 59) الدار البيضاء

 السجل التجاري : 237267

الدار البيضاء

العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 8 يناير 2121 تقرر 

ما يلي :

التصديق على اتفاقيات لتفويت 

طرف  من  اآتلاعية  حصص  وبيع 

السيد7 ليلى العلراني آوطي لصالح 

السيد7 مريم الحلو ملا يصل إلى 51) 

إلى   ( من  مرقلة  اآتلاعية  حصة 

.(51

العلراني  ليلى  السيد7  استقالة 

آوطي من مهامها كلسيف7 للشركة.

تغييف الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدو 7 املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدو 7 

الوحيد.

 (6 و   ،7  ،6  ،2  ،( تعديل البنو  

من القانون األسا�سي للشركة.

إعطاء الصالحيات الالزمة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727723.
قصد النشر واالعالن

222 P

DESERT TIMBER AFRICA
شركة محدو 7 املسؤولية

رأسلالها 1.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : زاوية شارع 

علر الخيام وشارع عبد الرحيم 

بوعبيد الطابق الرابع شقة رقم 8) 

بوسيجور الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : 413863

العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 

 21(9 نوفلبف   4 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر ما يلي :

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

عن  271.111.)2  رهم  قدره 

الجارية  الحسابات  تعويض  طريق 

إلى  1.111)  رهم  من  أي  للشركاء 

281.111.)2  رهم.

تعديل البندين 8 و 9 من القانون 

األسا�سي للشركة.

 إعطاء الصالحيات للقيام باإلآراءات

الالزمة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 8)7277.
قصد النشر واالعالن

223 P

 STE BML TRANS

SARL AU 

ICE : 002399255000013

تأسيس شركة محدو 7 املسؤولية
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  

شركة  تأسيس  تم   2020/01/17

محدو 7 املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 STE BML TRANS -  : التسلية 

Sarl

زنقة  ملرس  حي   : االآتلاعي  املقر 

6)2 رقم 17 الدشيف7 الجها ية.

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغيف.

 (11.111  : االآتلاعي  الرأسلال 

 رهم.

التسييف : مبارك اوآدي.

املد7 : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املالية   السنة 

)3  يسلبف.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  (51 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 

السجل  رقم   2020/01/27 بتاريخ 

التجاري 9745).

224 P

شركة داداي إجوان كار
STE DADAY FRERE CAR

 SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 7 

بشريكين

تأسيس
 (4 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ذات  شركة  تأسست   2121 يناير 

ذات  بشريكين  محدو 7  مسؤولية 

املليزات التالية :

إجوات  شركة  ا اي   : التسلية 

كار.

السيارات  : كراء  موضوع الشركة 

بدون سائق.

املقر االآتلاعي : رقم 25 شارع بئف 

انزران، حي تيكريا، طانطان.

رأسلال الشركة : 11.111)  رهم 

 (11 حصة بقيلة   (111 مقسم إلى 

 رهم للحصة.

الشركاء :

 511 ب  الشويعر  البشيف  السيد 

حصة.

 511 ب  الومان  باهية  والسيد 

حصة.

البشيف  السيد   : الشركة  مسيف 

الشويعر.

مد7 الشركة : 99 سنة.

املحكلة   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بطانطان.

225 P

شركة رزقي إليك
STE RIZQI ELEC

 SARL A AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7

بشريك وحيد

تأسيس
 31 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسست شركة ذات   21(9  يسلبف 

وحيد  بشريك  محدو 7  مسؤولية 

ذات املليزات التالية :

التسلية : شركة رزقي إليك.
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جدمات   : الشركة  موضوع 
الكهرباء والتفصيص الصحي.

زنقة   39 رقم   : االآتلاعي  املقر 
يعقوب املنصور - طانطان.

رأسلال الشركة : 11.111)  رهم 
 (11 حصة بقيلة   (111 مقسم إلى 

 رهم للحصة.
الشركاء :

 (111 ب  رزقي  الدين  عز  السيد 
حصة أي %100.

السيد عز الدين   : مسيف الشركة 
رزقي.

مد7 الشركة : 99 سنة.
املحكلة   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية بطانطان.
226 P

FIDUCIAIRE AMIZA

AGRINIR
 SARL-AU

رأسلال الشركة : 11.111)  رهم
ICE : 002093818000066

RC : 42119
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكا ير  
تأسيس  تم   ،21(8 ماي   22 بتاريخ 
شركة ذات املسؤولية املحدو 7 ذات           
الشريك الوحيد باملواصفات التالية :

.AGRINIR : التسلية
املعدنية،  اإلنشاءات   : الهدف 
وتركيب الدفيئات الزراعية وجدمات 

أجرى ذات الصلة. 
 U2P املقر االآتلاعي : لدى شركة
علار7 رقم)22، الطابق الثاني مكتب 
حي  األول،  الحسن  بشارع   14 رقم 

الداجلة اكا ير. 
املد7 : 99 سنة.

يناير   1( : من  السنة االآتلاعية 
إلى )3  يسلبف.

:11.111)  رهم   رأسلال الشركة 
اآتلاعية  حصة   (111 إلى  مقسم 

بلقدار 11)  رهم لكل  واحد7.
محلد  السيد  عين   : التسييف 
للشركة   الوحيد  كلسيف  احساين، 

ملد7  غيف محدو  7.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

باكا ير  التجارية  باملحكلة  الضبط 

الـــرقم  تحت   2121 يناير   (5 بتاريخ 
التجاري  بالسجل  ومسجلة   89226

في نفس اليوم تحت الرقم 9))42.

227 P

CLASSICO PIECES AUTOS
SARL AU

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

والذي   2020-01-14 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بلوآبه  تم 

وحيد  بشريك  محدو 7  مسؤولية 

مليزاتها كالتالي :

 STE CLASSICO PIECES : اال سم

 AUTOSS SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدو 7.

الرأسلال : 11.111)  رهم.

الهدف : بيع قطع غيار السيارات.

العنوان : الطابق االر�سي رقم 22 

الخيام 2 اكا ير.

السنة املالية : لتبدأ من فاتح يناير 

إلى )3  يسلبف من كل سنة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد  اكر الحسين. 

باملحكلة   القانوني  االيداع  تم 

  2020/01/22 في  باكا ير  التجارية 

تحت رقم 89313.

228 P

CHAFARNI TRANS
sarl

رأس مالها : 11.111)  رهم

املقر اإلآتلاعي : شارع املسيف7 زنقة 

15 رقم 459  ار بن الشيخ التلسية 
ايت ملول

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
2121، تم إحداث القانون  يناير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 من طرف املوقعين للعقد، 

جصائصها كالتالي :

CHAFARNI TRANS : التسلية
املسيف7  شارع   : اإلآتلاعي  املقر 
الشيخ  بن  459  ار  رقم   15 زنقة 

التلسية ايت ملول.
الهدف اإلآتلاعي : 

ناقل البضائع لحساب الغيف.
شراء وبيع موا  البناء.

 : في  حد   الشركة  مال  رأس 
 (111 على  مجزء  11.111)  رهم 
للحصة  11)  رهم  فئة  من  حصة 

الواحد7 كلها مكتتبة كالتالي :
 : محلد  اسعيد  بال  ايت  السيد 

511 حصة ، أي 51.111  رهم.
السيد اكياو ا ريس : 511 حصة، 

أي 51.111  رهم.
أي  حصة   (111  : املجلوع 

11.111)  رهم.
بال  ايت  السيد  عين   : التسييف 
اسعيد محلد مسيفا للشركة ملد7 غيف 

محدو 7.
: من فاتح يناير إلى  السنة املاليـــــــة 

)3  يسلبف.
املد7 : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكلة 
 -  (52 رقم  تحت   2020/01/27

السجل التجاري : 9747).
229 P

CABINET COMPTA OUSSAMA
Adresse : APP. N°21 IMM.TR 01

CITE ADRAR - AGADIR
TEL : 06.76.83.26.57

CAP MESSAGERIE
ICE : 002388325000049

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تأسيس  ثم  باكا ير   2121 يناير   17
شركة ذات املسؤولية املحدو 7  ذات 

الخصائص التالية :
CAP MESSAGERIE التسلية

املقر : طابق األول علار7 أ ب رقم 
1) املهدي بن تومرت تالبفآت اكا ير.
مقاولة لنقل البضائع   : املوضوع 

للغيف.

في الرأسلال  حد    :  الرأسلال 

 (111 على  موزعة  11.111)  رهم 

11)  رهم موزعة  حصة من قيلة 

بين الشركاء كالتالي :

511 حصة  السيد الوكاري جالد 

51.111  رهم.

 511 امبارك  اطريش  بن  السيد 

حصة 51.111  رهم.

من  الشركة  تسيف   : التسييف 

طرف السيد الوكاري جالد ملد7 غيف 

محدو 7.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بتاريخ   باكا ير  التجارية  باملحكلة 

2020/01/24 تحت رقم 89343
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 STE BRADISTA
SARL AU

ICE. 002375586000040

تأسيس شركة محدو 7 املسؤولية
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   2020/01/20

محدو 7 املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

STE BRADISTA Sarl : التسلية

زنقة رياض حي   : املقر االآتلاعي 

كناو7 بيوكرى.

الغذائية  املوا   بيع   : الهدف 

بالجللة والتقسيط.

 (11.111  : االآتلاعي  الرأسلال 

 رهم.

التسييف : ابراهيم بوفكوس.

املد7 : 99 سنة.

حتى يناير  فاتح   : املالية   السنة 

)3  يسلبف.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  (57 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 

بتاريخ 23 أكتوبر 2020/01/28 رقم 

السجل التجاري )975).
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 STE DE TRAVAUX
EL KOSTAFI

SARL AU
بلقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 
تأسيس  تم  انزكان   2019/12/23
شركة ذات املسؤولية املحدو 7 ذات 
الخصائص  تحلل  الوحيد  الشريك 

التالية :
 STE DE TRAVAUX  : التسلية 

 EL KOSTAFI SARL AU
بكر  ابو  شارع   : االآتلاعي  املقر 
الدشيف7   2 رقم   555 الصديق زنقة 

الجها ية.
رأس املال : 11.111)  رهم.

املد7 : 99 سنة.
الكستفي  كلال  السيد   : املسيف 

.JB194073 وطنيته رقم
استيفا    - التجار7   : النشاط 

والتصدير - أشغال مختلفة.
تم اإليداع القانوني لدي املحكلة 
 2020/01/23 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم 41).
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CABINET SABCONSULTING

IKAFI
تأسيس شركة

ب  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تقرر   2019/10/25

باملواصفات امتية :
IKAFI : التسلية

محدو 7  شركة   : الشكل 
املسؤولية.

 CORSO & املقر االآتلاعي عند 
PERFORMANCE اقامة الزرقطوني 

علارG( 7 شقة رقم 413 اكا ير.
رأس املال : 11.111)  رهم.

املسيف : جالد حلداني. 
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

)3  يسلبف.
الهدف : منعش عقاري.

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  ثم 
بتاريخ  باكا ير  التجارية  لللحكلة 

2020/01/23 رقم 89335.
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Sté IBIROTEN
SARL AU

رأسلالها : 11.111)  رهم 
تأسيس شركة

تأسست  عرفي  عقد  وبلوآب 
املحدو 7  املسؤولية  شركة  ات 
بتاريخ    2020/01/06 إسم  تحت 

 IBIROTEN SARL AU
وتشديب  النظافة   : هدفها 

الحدائق واألمن.
االعلال املختلفة و البناء.

التجار7.
شركة   عند   : التجاري  العنوان 
CLIM AM SARL زنقة رقم 3)8 رقم 

)3 حي املسيف7 أكا ير.
رأسلالها : 11.111)  رهم موزعة 
حصة  كل  قيلة  حصة   (111 إلى 

11.11)  راهم، موزعة كلا يلي :
السيد محلد أكليف 111)حصة.
السيد  تعيين  تم  الشركة  تسييف 
محلد أكليف مسيفا للشركة ملد7 غيف 
محدو 7 مع تخويله كامل الصالحيات 

حسب القانون األسا�سي للشركة.
املد7 : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
بلكتب  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ    89333 رقم  تحت  باكا ير 

.2020/01/23
 IBIROTEN SARL سجلت شركة 
تحت  باكا ير  التجاري  بالسجل   AU

رقم 42229 بتاريخ 23/01/2020.
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STE HIBA FRUIT
SARL AU

CONSTITUTION
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
والذي   2020/01/08 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بلوآبه  ثم 

مسؤولية محدو 7 مليزاتها كالتالي :
 STE HIBA FRUIT SARL : اال سم

AU
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدو 7.

الرأسلال : 11.111)  رهم.

املنتجات  تصدير   : الهدف 

الفالحية.
تجزئة تينلل    243 رقم   : العنوان 

ايت ملول.

السنة املالية : لتبدأ من فاتح يناير 

إلى )3  يسلبف من كل سنة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد اوحساين نورالدين. 

باملحكلة   القانوني  اإليداع  تم 

 2020/01/28 في  بانزكان  االبتدائية 

تحث رقم 61). 
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 FUNFAIR SALES AFRICA
SARL

شركة محدو 7 املسؤولية 
رأسلالها : 11.111)  رهم

 9 9 شقة  املقر االآتلاعي : علار7 

حدائق سوس الحي املحلدي اكا ير

انشاء شركة
بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  ثم   2020/01/10

األسا�سي لشركة محدو 7 املسؤولية 

ذات املليزات التالية :

 FUNFAIR SALES  : االسم 

AFRICA

هدف الشركة :

آالت  وتصدير  استيفا  

الكازينوهات. 

املد7 محد 7 في 99 سنة 

الراسلال محد  في مبلغ 11.111) 

حصة من    (111 الى   رهم مقسم 

11)  رهم للحصة الواحد7 قد  فئة 

أوليغي  للسيد  كالتالي:  اكتتابها  تم 

511 حصة و للسيد  ستيفان مارتين 

أوليغي فيليب 511 حصة .

تم تعيين السيد أوليغي   : التسيف 

للشركة  كلسيف  مارتين  ستيفان 

ملد7 غيف محدو 7 واعطائه صالحية 

االمضاء اإل اري و البنكي.

لتكوين   %  5 األرباح يتم اقتطاع 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة التجارية الكا ير تحت رقم 

944)8 بتاريخ 2020/01/22. 
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 STE LHOU IMINTA INTER

TRANS

SARL ASSOCIE UNIQUE

تأسيس شركة

بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  وضع  ثم   2019/11/14

األسا�سي لشركة محدو 7 املسؤولية 

املليزات  ذات  وحيد   شريك  ذات 

التالية :

 LHOU IMINTA INTER  : االسم 

TRANS ش.م.م .ش.و.

حي   13 بلوك   : االآتلاعي  املقر 

ايت  ]حي السالم حاليا[  موالي علر 

ملول.

نقل البضائع   : الهدف االآتلاعي 

ألآل الغيف.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تسجيلها بالسجل التجاري. 

الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 

11.111)  رهم مقسلة إلى111)   فى 

حصة موزعة كالتالي :

 (111 شاكر   الحسين  السيد 

حصة.

املسيف : السيد الحسين شاكر.

السنة االآتلاعية : من فاتح يناير 

إلى )3  يسلبف.

اإليداع  ثم   : القانوني  اإليداع 

باكا ير  التجارية  باملحكلة  القانوني 

يوم 2019/11/27 تحت رقم 4687.
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SOCIETE LE BELDI BY CA

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

رأسلالها : 11.111)  رهم

املنزه B-3 علار7 4 مخزن 19

شارع الجيش امللكي أكا ير

س.ت )9)42 أكا ير

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بأكا ير 

ثم تأسيس شركة   2121 5)يناير  في 

ذات  املحدو 7  املسؤولية  ذات 

الخصائص  ذات  الوحيد  الشريك 

امتية.

 SOCIETE LE BELDI  : التسلية 

BY CA SARL AU

الهدف :

الحفالت،  متعهد  املطاعم، 

تنظيم  والشركات،  لألفرا   جدمات 

أنشطة للسكان املحليين  تظاهرات، 

والتصدير،  االستيفا   والسياح، 

تجار7، شراء و بيع املعدات.

: املنزه B-3 علار7  املقر االآتلاعي 

امللكي  الجيش  شارع   19 مخزن   4

أكا ير.

املد7 : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

11.111)  رهم   : الرأسلال 

 (11 111)حصة من فئة  مقسم إلى 

 رهم.

من تبتدئ   :  السنةاالآتلاعية 

)1 يناير إلى )3  يسلبف من كل سنة.

بلقت�سى الفصل 5) من القانون 

السيد7  تعيين  تم  للشركة  األسا�سي 

مريم الوافي كلسيف7 للشركة ملد7 غيف 

محدو 7.

والتقيد  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكلة التجارية 

ألكا ير يوم 22 يناير 2121 تحت رقم 

89311 و)9)42.
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STE L’ORTHINS SERVICES
 SARL AU

رأسلالها : 11.111)  رهم 
تأسيس شركة

تأسست  عرفي  عقد  وبلوآب 
املحدو 7  املسؤولية  شركة  ات 
 L’ORTHINS SERVICES  تحت إسم

SARL AU  بتاريخ 16 - )1 - 2121.
هدفها : التجار7.

االعلال املختلفة و التجار7.
زنقة   3( رقم   : العنوان التجاري 

سيدي بورآا بلفاع ماسة.
11.111)  رهم موزعة  رأسلالها 
إلى 111) حصة قيلة كل حصة 11)  

 راهم، موزعة كلا يلي :
 : الشريفان  احلد  السيد 

111)حصة.
السيد   تعيين  تم  الشركة  تسييف 
للشركة  مسيفا  الشريفان  احلد 
كامل  تخويله  مع  محدو 7  غيف  ملد7 
الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة.
املد7 : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
بلكتب  تم  القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ   (6( رقم  تحت  بانزكان 

.2020/01/28
 L’ORTHINS« شركة  سجلت 
بالسجل   SERVICES« SARL AU
 (9759 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 

بتاريخ 2020/01/28.
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C.A CONSEIL
 Siège social : 67, RUE AL WAHDA
 AL WATANIA, LES AMICALES DES

FONCTIONNAIRES
 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr
Agadir

 STE INSTITUTION
ZAIZAFOUNE PRIVEE

SARL
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
والذي   2020/01/01 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  بلوآبه  ثم 

مسؤولية محدو 7 مليزاتها كالتالي :

 STE INSTITUTION  : االسم 

ZAIZAFOUNE PRIVEE SARL

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدو 7.

الرأسلال : 11.111)  رهم.

األولي  للتعليم  موسسة   : الهدف 

واالبتدائي.

بيبي  سيدي   2 امالل   : العنوان 

اشتوكة.

فاتح  من  لتبدأ   : املالية  السنة 

سبتلبف إلى )3 أغسطس من كل سنة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد7 أمانة هللا هند. 

باملحكلة   القانوني  اإليداع  تم 

 2020/01/28 في  بانزكان  االبتدائية 

تحث رقم 66). 
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 MS.ZERRARI 
س.ت : 6527 تارو انت

ICE 002399097000011

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 بشريك وحيد

بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 

2020/01/17 بأوال  تايلة، تأسست 

محدو 7   مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد مليزاتها كلا يلي : 

 MS.ZERRARI : التسلية
بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق. 

املركب   55  : االآتلاعي  املقر 

التجاري الحي اإل اري أوال  تايلة.
 (11.111  : الشركة  رأسلال 

 رهــم.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التسجيل بالسجل التجاري.

التسييف : يسييف الشركة، الشريك 

الوحيد، السيد الزراري محلد، ملد7 

غيف محدو 7. 

رأسلال  وزع   : الحصص  توزيع 

فئة  من  حصة   (111 على  الشركة 

لفائد7  بكاملها  محرر7  11) رهم، 

السيد الزراري محلد.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2020/01/27 بتاريخ  بتارو انت 

تحت رقم 42.
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MEDI AND SAM CALL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7
بلقت�سى عقد عرفي حرر في أكا ير 

تأسيس  تم   2019/12/17 بتاريخ 

لها  محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة 

املليزات التالية :

 MEDI AND SAM  : التسلية 

CALL ش.م.م.

الهدف : مركز اتصال.

املقر االآتلاعي : الطابق األول رقم 
)2 شارع )32 رياض السالم اكا ير.

التسييف : سلالل املهدي ملد7 غيف 

محدو 7.
 (11.111  : الشركة  رأسلال 

 رهم. 

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

التجارية بأكا ير بتاريخ 2020/01/21 

رقم  تجاري  سجل   (73 رقم  تحت 

.42(69
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SOCIETE MHIJIBA COOL
 SNC 

إنشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020/01/15

ذات املليزات التالية :

 MHIJIBA شركة   : التسلية 

COOL - SNC
)1 حي  51 زنقة   : املقر االآتلاعي 

تيكيفية طانطان.

11.111)  رهم   : الرأسلال 

حصة من فئة   (.111 مقسلة على 

11)  رهم.

عصرية،  مصبنة   : الهدف 

استيفا   املختلفة،  واألشغال  البناء 

وتصدير.
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الشركاء :
الهرواش،  محيجيبة  السيد7 
 1991/08/29 بتاريخ  املز ا  
التعريف  لبطاقة  الحامل  بطانطان 
والساكن   JF 46564  : الوطنية رقم 
حي تيكيفية   1( زنقة   51  : حاليا ب 

طانطان ( 511 حصة(.
املز ا   الحنصالي  مريم  السيد7 
بأســــا   1956/01/01  : بتاريخ 
الوطنية التعريف  لبطاقة   والحامل 
رقم : SH 52838، العنوان : 51 زنقة 
)1 حي تيكيفية طانطان (511 حصة(.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
)3  يسلبف من كل  يناير و تنتهي في 

سنة.
التسييف : تسييف الشركة حاليا من 

طرف السيد محيجيبة الهرواش.
باملحكلة  تم   : التجاري  السجل 
بتاريخ   بطانطان   االبتدائية  

2020/01/22 تحت رقم )528.
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 STE MIEA INTERNATIONAL
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7
بلقت�سى عقد عرفي حرر في أكا ير 
تأسيس  تم   2019/12/24 بتاريخ 
لها  محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة 

املليزات التالية :
 STE  MIEA  : التسلية 

INTERNATIONAL ش.م.م.
الهدف : استيفا  وتصدير.

 3 بلوك ج   33  : املقر االآتلاعي   
الطابق االول شقة رقم ) حي الداجلة 

أكا ير. 
ناصر  جيار  السيد   : التسييف 
الدين والسيد جروبي تزفي ملد7 غيف 

محدو 7.
 (11.111  : الشركة  رأسلال 

 رهم. 
تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
التجارية باكا ير بتاريخ 2020/01/17 
89259 سجل تجاري رقم  تحت رقم 

.42(55
الخالصة لإلشهار
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شركة موبل سيتي
ش م م. ش و

STE MOBILE CITY SARL AU

شارع 29 فبفاير، رقم 12

اقامة النصر تلبفآت اكا ير

سجل التجاري رقم 42245 اكا ير

بتاريخ 13 يناير 2121 ثم تاسيس 

املحدو 7  املسؤولية  شركة  ات 

للشريك الوحيد. 

التسلية : شركة موبل سيتي.

شركة  ات   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 7 للشريك الوحيد.

الهدف : 

بيع وإصالح الهواتف.

املقر االآتلاعي : شارع 29 فبفاير، 
تلبفآت  النصر،  إقامة   ،12 رقم 

أكا ير.
رأس املال : حد  في مبلغ 11.111) 

 رهم مقسلة إلى 111) حصة بقيلة 

11)  رهم للحصة مسجلة ومحرر7 

في ملكية السيد7 الهراب فاطلة.

الهراب  السيد7  عينت   : التسييف 

غيف  ملد7  للشركة  مسيف7  فاطلة 

محدو 7.

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املد7: 

تسجيل الشركة في السجل التجاري. 

يناير   1( من  السنة االآتلاعية: 

الى )3  يسلبف من كل سنة. 

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  ثم 

الكا ير  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2020/01/24 بتاريخ 

.89346
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 Ste PNEUMATIQUE AIT

 BAAMRAN
SARL AU 

ICE 00238844500010

تأسيس شركة محدو 7 املسؤولية
بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   2121 يناير   (3

محدو 7 املسؤولية ذات الخصائص 

التالية : 

 Ste PNEUMATIQUE : التسلية

. AIT BAAMRAN - Sarl AU
املقر االآتلاعي : تجزئة املوساوي 

رقم )7 ايت ملول.

الهدف : بيع و تركيب آليع انواع 

االطارات. 

 (11.111  : االآتلاعي  الرأسلال 

 رهم.

التسييف : الحسين  ريوش.

املد7 : 99 سنة.

السنة املالية : فاتح يناير حتى )3 

 يسلبف.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 (34 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 

بتاريخ 23 يناير 2121.

السجل التجاري : 9735).
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 STE ODEL
 SNC 

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020/01/14

تضامنية التالية :

.STE ODEL  SNC :  التسلية
زنقة   (1( رقم   : املقر االآتلاعي 

22 حي بئفانزران،  طانطان.

11.111)  رهم   : الرأسلال 

فئة  من  111)حصة  على  مقسلة 

11)  رهم.

: الهدف 

ورشة لألكياس الورقية.

الشركاء :

مز ا 7  مغربية،  ا ينات،  أميلة 

ب.ت.و   ،1996/07/20 بتاريخ 

.JF53600

مغربية،  الباز،  اجوالها  بنت 

 ،1996/12/28 بتاريخ  مز ا 7 

.JF54059 ب.ت.و

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  )3  يسلبف  في  وتنتهي  يناير 

سنة.

: تسيف الشركة حاليا من  التسييف 

طرف :

اميلة ا ينات و بنت اجوالها الباز 

ملد7 غيف محد 7.

باملحكلة  تم   : السجل التجاري 

بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

24/01/2020 تحت رقم 5289.
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0640109989

 STE  O’BAALI CAFE

S.A.R.L 

شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

تأسيس
بلوآب عقد عرفي مؤرخ بأكا ير 

النظام  وضع  تم   26/12/2019

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

فيلا  مليزاتها  تكلن  والتي  املحدو 7 

يلي :

  STE  O’BAALI CAFE  : التسلية 

.S.A.R.L

سواء  الشركة  تهدف   : الغرض 

لحسابها الخاص أو لحساب الغيف في 

املغرب وفي أي  ولة أجرى إلى :

قاعة شاي.

مخبز7 عصرية.

شارع تطوان رقم   : الشركة  مقر 

535 الحي املحلدي أكا ير.

املد7 : حد ت مد7 الشركة في 99 

سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي.

رأسلال  يبلغ   : الشركة  رأسلال 

 (1.111 الشركة عشر7 أالف  رهم 

مائة  ذات  حصة  مائة  إلى  مقسم 

11)  رهم كقيلة للحصة الواحد7، 

كليا  القيلة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشركاء امتية :           

 51  : الرحيم  عبد  بعلي  السيد  

حصة.

السيد  القا ري رشيد : 51 حصة.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في )3  يسلبف. .
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السيد  الشركة  يسيف   : التسييف 
القا ري رشيد  ملد7 غيف محدو 7.    

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكا ير   التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   28/01/2020 بتاريخ  

.89379
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حسابات ا ميم ش.م.م
336 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف : 1528241114

الفاكس : 6)15282492

  STE SISTERS PIECES AUTOS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

إعالن عن تأسيس
بلوآب عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  وضع  ثم   2121 يناير   21
محدو 7  شركة  لتأسيس  األسا�سي 

املسؤولية باملليزات التالية :
 STE SISTERS PIECES : التسلية

.AUTOS
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدو 7.
رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 
11.111)  رهم مقسلة  الشركة في 
بقيلة  اآتلاعية  حصة   (111 إلى 
11)  راهم للواحد7 و مقسلة كلا 

يلي : 
 281  : محلد  لكنيزي  السيد 

حصة.
 (81  : صوفيا  لكنيزي  السيد7 

حصة.
 (81  : جديجة  لكنيزي  السيد7 

حصة.
السيد7 لكنيزي ليلى : 81) حصة. 
والسيد7 لكنيزي شيلاء : 81) حصة. 
مقر الشركة  : رقم )33 مستو ع 

املتالشيات القليعة ايت املول.
قطع  بيع   : الشركة  نشاط 
االستيفا   السيارات  وإكسسوارات 

والتصدير ؛
األشغال املختلفة أو البناء.

لكنيزي  السيد  عين   : التسييف 
غيف  ملد7  للشركة  كلسيف  محلد 

محدو 7.

: الشركة ملزمة بالتوقيع  التوقيع 

املسيف السيد لكنيزي محلد.

السنة املالية : من )1 يناير إلى )3 

 يسلبف.

املد7  :  مد7 الشركة محد 7 في 99 

سنة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية النزكان 

رقم  تحت   28/01/2020 يوم 
التجاري  السجل  ورقم   158/2020

                .(9753
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Société REGGACH
 S.A.R.L

Au capital de 100.000 DH

 SIEGE SOCIALE : MAISON

 REGGACH LOTISSEMENT

 ENNAHDA BIOUGRA -

 INEZGANE

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تـأسيس
بلقت�سى عقد عرفي بين الشركاء، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

املحدو 7 وعناصرها كالتالي :

اسم  تحلل  الشركة   : التسلية 

ركـــــــاش   ش.م.م.

نقل   : االآتلاعي  الغرض 

األشخاص.

منزل الركاش،    : املقر االآتلاعي 

تجزئة النهضة بيوكرى - انزكان.

في  حد    : االآتلاعي  الرأسلال 

 (.111 الى  11.111)   رهم مقسم 

11)  رهم  بقيلة  اآتلاعية  حصة 

للحصة الواحد7 مخصصة لـ :

 MME. REGGACH NADIA  :

.911 PARTS

       Mr. REGGACH HICHAM :

.(11 PARTS

    Soit au total : MILLE PARTS

.(.111 PARTS

تخويل  تم   : واإلمضاء  التسييف 

ركاش  للسيد7  واإلمضاء  التسييف 

.NADIA REGGACH نا ية

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكلة االبتدائية 

بإنزكان بتاريخ   28/01/2020.
من أآل النسخة والبيان 

عـن الـلسـيـر7
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 STE PVBOIS

شركة محدو 7 املسؤولية 

 رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي :  حي الزاوية امي 

مكي اورير اكا ير 

إنشاء شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  وضع  تم   08/01/2020

األسا�سي لشركة محدو 7 املسؤولية 

ذات املليزات التالية :

.STE PVBOIS :  االسم

هدف الشركة :

أشغال النجار7 املختلفة.

املد7 محد 7 في : 99 سنة.

مبلغ  في  محد   الرأسلال 

  (111 الى  مقسم  11.111)  رهم 

للحصة  11)  رهم  فئة  من  حصة 

تم اكتتابها بالتساوي بين الشريكين 

والسيد  حبوش   إسلاعيل  السيد 

ايت الضهيف الحسين.

من  كل  تعيين  تم    : التسيف 

والسيد  السيدين إسلاعيل حبوش  

كلسيفين  الحسين  الضهيف  ايت 

مع  محدو 7  غيف  ملد7  للشركة 

اإل اري  اإلمضاء  صالحية  إعطائهلا 

والبنكي مز وآا.

لتكوين  يتم اقتطاع 5%   : األرباح 

عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة التجارية بأكا ير تحت رقم 

89376 بتاريخ 28/01/2020.
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 STE TAYEB DAOUDI
SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   06/01/2020
ذات املسؤولية املحدو 7 من شريك 

وحيد املليزات التالية :
 STE TAYEB DAOUDI  : التسلية

.SARL A.U
حلام  قرب   : املقر االآتلاعي 

القدس، الحي الجديد، طانطان.
11.111) رهم   : الرأسلال 
فئة  من  حصة   (111 على  مقسلة 

100,00  رهم.
: الهدف  

مقاول في األشغال املختلفة.
الوساطة التجارية.
الشريك الوحيد : 

مز ا   مغربي،  الطيب،  الداو ي 
ب.ت.ورقم بتاريخ967)بطانطان، 

.JF7276
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  )3  يسلبف  في  وتنتهي  يناير 

سنة.
تسيف الشركة حاليامن   : التسييف 
غيف  ملد7  الداو ي  الطيب  طرف 

محد 7.
باملحكلة  تم   : السجل التجاري 
بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

27/01/2020 تحت رقم 5293.
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STE TAMONT BELARBI
S.A.R.L 

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  تأسيس  ثم   24/12/2019
املليزات  ذات  املسؤولية  محدو 7 

التالية :
 STE  TAMONT  : التسلية 

.BELARBI S.A.R.L
تجزئة   22  : املقر االآتلاعي 
الصحراء،  حي  احلدناه  البوشيتي 

طانطان.
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11.111) رهم   : الرأسلال 

فئة  من  حصة   (111 على  مقسلة 

11)  رهم.

: الهدف 

وآبات جفيفة و حلويات.

تلوين الحفالت.

الشركاء :

ابراهيم بن العربي، مغربي، مز ا  

و. ت رقم  بتاريخ 20/03/1991، ب. 

. JA152048

مز ا   مغربي،  موليد بن العربي، 

و. ت رقم  بتاريخ 23/07/1998، ب. 

. JF59048

عبد اللطيف بن العربي، مغربي، 

مز ا  بتاريخ 08/06/1993، ب. و. ت 

.JC543611  رقم

مز ا   مغربي،  أحلد بن العربي، 

و. ت رقم   بتاريخ 10/09/1988، ب. 

. JF40668

تبتدئ من فاتح  السنة املالية : 

كل  من  )3  يسلبف  في  وتنتهي  يناير 

سنة.

: تسيف الشركة حاليا من  التسييف 

غيف  ملد7  العربي  بن  ابراهيم  طرف 

محد 7.

باملحكلة  تم   : السجل التجاري 

بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

23/01/2020  تحت رقم 5287.
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FIDUCIAIRE AMIZA

 STE TRANSPORT NZLA
 SARL  

رأسلال الشركة  :  11.111)  رهم

 ICE : 002370105000005

RC : 42253

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكا ير  

تم تأسيس   ،2121 يناير   (6 بتاريخ 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات التالية :

 STE TRANSPORT  : التسلية 

.NZLA

الهدف    : نقل البضائع. 
الحي   315 رقم   : املقر االآتلاعي 

املحلدي  أكا ير .

املد7     : 99 سنة.

يناير   1( : من  السنة االآتلاعية 

إلى )3  يسلبف.
   (11.111  : الشركة   رأسلال 

حصة    (111 إلى  مقسم   رهم  

لكل   11)  رهم  بلقدار  اآتلاعية 

واحد7.

التسييف : عين السيد غنام ايوب، 

كلسيف  للشركة  ملد7  غيف محدو 7.  

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

باكا ير  التجارية  باملحكلة  الضبط 

2121  تحت الـــرقم  27  يناير  بتاريخ 
ومسجلة بالسجل التجاري    89365

في نفس اليوم تحت الرقم 42253.
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  شركة زارا دريم               
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

بشريك وحيد  
رأسلالها : 11.111)  رهم 

املقر االآتلاعي : علار7 49) شقة 

24 اقامة السعا 7 2 الحي املحلدي 

أكا ير  

بلقت�سى عقد عرفي موقع بتاريخ 

14/01/2020 املسجل باكا ير بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   ،16/01/2020

ذات الخصائص التالية :                                                                                                                

التسلية :  شركة زارا  ريم .                

اشغال    : االآتلاعي   الغرض 

االشهار.

املعارض  وتنشيط  تنظيم 

والندوات.           

املقر االآتلاعي : علار7 49) شقة 

الحي املحلدي   2 إقامة السعا 7   24

أكا ير.

املد7  : 99  سنة.
رأسلال الشركة : 11.111)  رهم 

مقسلة  إلى 111)  حصة اآتلاعية 

من فئة 11.11)  رهم للواحد7.

السنة املالية : من )1  يناير إلى )3  

 يسلبف من كل سنة.

التسييف : الشركة مسيف7 من طرف 

السيد7 زهر7 باشع.    

باملحكلة   : القانوني  اإليداع 

 8937( رقم  تحت  باكا ير  التجارية 

بتاريخ 27/01/2020 .
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شركة تيم انتيف  ترونسبور 
ش.م.م.  

رقم )) زنقة)2 بلوك7 ايت القا�سي 

تيكوين أكا ير

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  إحداث  تم   02/01/2020

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 جصائصها كالتالي :
االسم : شركة تيم انتيف ترونسبور 

ش.م.م.

نقل البضائع لحساب   : املوضوع 

الغيف.
زنقة)2   (( رقم    : الشركة  مقر 

بلوك7 ايت القا�سي تيكوين أكا ير.

99 سنة ابتداءا     :  مد7 الشركة 

من يوم تأسيسها.
الف  مائة  في  حد    : رأسلالها   

 رهم مقسلة إلى 111) حصة٬ قيلة 

11)  رهم وموزعة  منها  كل واحد7 

على الطريقة التالية :

السيد اشرف نبيه : 511 حصة.

السيد عبد هللا نبيه : 511 حصة.

تسييف وإ ار7 الشركة :  عين السيد 

للشركة  وحيدا  مسيفا  نبيه  اشرف 

ملد7 غيف محدو 7.

اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 

باكا ير  التجارية  باملحكلة  القانوني 

السجل   89281/2019 رقم   تحت 

التجاري 73)42 .
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شــركة ماي أدس
تـأسـيـس

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،06/12/2019

التاسي�سي لشركة محدو 7 املسؤولية 

تحلل الخصائص التالية :

الـتـسـليـــــــــــــــة : شركة ماي أ س.

:  شركة  ات املسؤولية  الشكل  

املحدو 7.

الـلـوضـــــوع : 

وكالة إشهارية.

متعد 7 الخدمات.
13 رقم  :  زنقة  الـلـقر االآـتـلاعــي 

الخاصة  رفيقي  مؤسسة  أسفل   21

بالجرف إنزكان.

مــــــد7 الشركــــــة   : 99  سنة ابتداء 

من يوم تأسيسها. 

رأسلـــال الشركـــة :  11.111) رهم 

مقسم على 111) حصة من فئة 11) 

للسيد   حصة   511 للحصة   رهم 

للسيد  حصة   511 و  أيوب  زروال 

بلحر عبد الكريم.

األربــــــــــــــــــاح   : يتم اقتطاع نسبة % 5 

من األرباح  لالحتياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشركاء.

من  الشركة  تسيف  الـتسـيـيـــــــــــــر: 

زروال أيوب و السيد  طرف السيد  

بلحر عبد الكريم.

للسيد     : االمضاء  صالحيات 

زروال أيوب.

السنـــة االآتلـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى )3  يسلبف.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  انزكان  االبتدائية  املحكلة  

16/01/2020 تحت رقم  )972).
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شركة كريمة البالنكا 
ش.م.م

تأسيس شركة
في  محرر  عرفي  عقد  بلوآب 

تم   ،21(9 يونيو   (4 بتاريخ  أكا ير 

إنشاء القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدو 7 والبيانات هي على 

النحو التالي :

االسم : شركة كريلة البالنكا.
زنقة   24 رقم   : االآتلاعي  املقر   

الصفاء حي ولي العهد انزكان.
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نشاط الشركة : مقهى.

تم تحديد مد7 الشركة في   : املد7 

من تاريخ تأسيسها.  عاما ابتداء   99

ألف  مائة    : االآتلاعي  الرأسلال 

قسلة على ألف   )  (11.111)  رهم 

)111)( حصة اآتلاعية بلائة  رهم 

بلا  شريك  كل  إلى  تنسب  للحصة 

يتناسب مع اشتفاكاته وهي كلا يلي :

حصة   (111  : كريلة  الغياتي 

اآتلاعية. 

مسيف7  كريلة  الغياتي   : التسييف 

ملد7 غيف محد 7 بتوقيع منفصل مع 

كامل الصالحيات.

السنة االآتلاعية : من ) يناير إلى 

)3   يسلبف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   24 بتاريخ  بانزكان  التجارية 
9)21 تحت رقم 246) رقم التسجيل 

بالسجل التجاري هو 8623).
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شركة م بي ررير
 ش.م.م.

رقم 563 تجزئة مسكينة  الطابق 

األول الدراركة أكا ير

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  إحداث  تم   06/01/2020

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 جصائصها كالتالي :

االسم : شركة م بي فرير  ش.م.م.

أو  متنوعة  أعلال   : املوضوع 

أشغال البناء .
تجزئة   563 رقم    : الشركة  مقر 

الدراركة  األول  الطابق  مسكينة  

أكا ير. 

 مد7 الشركة :   99 سنة ابتدءا من 

يوم تأسيسها.
 رأسلالها  : حد  في مليونين  رهم 

مقسلة إلى 21.111 حصة٬وحرر منه  

%25 قيلة كل واحد7 منها 11)  رهم 

و موزعة على الطريقة التالية :

 21.111  : السيد مسكور إبراهيم 

حصة.

عين    : الشركة  وإ ار7  تسييف 
السيد مسكور إبراهيم مسيفا وحيدا 

للشركة ملد7 غيف محدو 7.
اإليداع  تم    : القانوني  اإليداع 
باكا ير  التجارية  باملحكلة  القانوني 
السجل   89323/2020 رقم   تحت 

التجاري 7)422 .
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شركة سونياس
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

وعنوان مقرها االآتلاعي :  وار ايت 
امحلد ا سعيد آلاعة ا اومومن - 

83111 تارو انت املغرب
رقم التقييد في السجل التجاري 

652(
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعدا   تم   2020/01/02
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

محدو 7 باملليزات التالية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدو 7 .
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  االقتضاء 

سونياس.
غرض الشركة بإيجاز :

واألشغال  البناء  في  مقاول 
املختلفة.

كهرباء.
:  وار ايت  عنوان املقر االآتلاعي 
امحلد اسعيد ا اومومن   - 83111  

تارو انت املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
  : الشركة  رأسلال  مبلغ 
511.111.11  رهم، مقسم كالتالي :

  2511  : الوي�سي  محلد  السيد  
حصة بقيلة 11)   رهم للحصة .

السيد  اسلاعيل الكراوي : 2511  
حصة بقيلة 11)   رهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن الشركاء :

عنوانه  الوي�سي  محلد  السيد 
شارع محلد الخامس تارو انت   ((

-   املغرب.

السيد اسلاعيل الكراوي  عنوانه 

تارو انت  الكاللشة  احلر  كابة   وار 

-   املغرب.

االسم شخ�سي والعائلي ومواطن 

مسيف الشركة :

عنوانه  الوي�سي  محلد  السيد 

شارع محلد الخامس تارو انت   ((

-   املغرب.

السيد اسلاعيل الكراوي  عنوانه 

تارو انت  الكاللشة  احلر  كابة   وار 

-   املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بتارو انت  االبتدائية 

.2020/01/16
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شركة ا.م.ف اكسبور
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،03/01/2020

التاسي�سي لشركة محدو 7 املسؤولية  

تحلل الخصائص التالية :

ا.م.ف  شركة   : الـتـسـليـــــــــــــــة 

اكسبور.

:  شركة  ات املسؤولية  الشكل  

املحدو 7.

الـلـوضـــــوع :             

تسويق  في  متخصصة  شركة 

االت وموا  فالحية بالجللة ونصف 

الجللة   والتصدير واالستيفا .

العلليات  آليع  عامة  وبصفة 

غيف  أو  مباشر7  بصفة  ترتبط  التي 

مباشر7 بهدف الشركة

تجزئة   : االآـتـلاعــي   -الـلـقر 
حي الهدى   34 رقم  الهدى س39-27 

-  أكا ير. .

99  سنة ابتداء   : مــــــد7 الشركــــــة  

من يوم تأسيسها. 
 (11.111   : الشركـــة  رأسلـــال 

حصة من   (111  رهم مقسم على 

مقسلة  للحصة  11)  رهم  فئة 

كالتالي :

بن  احلد  للسيد  حصة   511

سلارا.

511 حصة للسيد فارس آيلس.

األربــــــــــــــــــاح   : يتم اقتطاع نسبة % 5 

من األرباح  لالحتياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشركاء.

من  الشركة  تسيف   : الـتسـيـيـــــــــــــر 

طرف السيد أحلد بن سلارا.

موكلة للسيد  صالحيات اإلمضاء 

بن  احلد  للسيد  او  فارس آيلس  

سلارا .

فاتح  من   : االآتلـاعيـة  -السنـــة 

يناير إلى )3  يسلبف.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم   بأكا ير  التجارية  املحكلة  

22/01/2020 تحت رقم   89315.
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شركة ريكتوريا كونسبت
ش.م.م.

التأسيس
في   مؤرخ  رسمي  عقد  بلقت�سى 

بلوآبه  تم  والذي   2121 يناير   (3

مسؤولية  ذات  شركة   تأسيس 

محدو 7  مليزاتها كالتالي :

االسم : شركة فيكتوريا كونسبت 

ش.م.م..

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدو 7.
الرأسلال : 11.111)  رهم تكون 

 (11 اآتلاعية  حصة   (111 من 

 رهم للحصة الواحد7.

املطابخ  وتجهيز  صناعة   : الهدف 

واستيفا ها  وتصديرها  والحلامات 

وتركيبها.

رياض  حي   264 الرقم   : العنوان 

السالم أكا ير.

السنة املالية : لتبدأ من فاتح يناير 

إلى )3  يسلبف من كل سنة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد7 كوثر بلكاس.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 2121 يناير   24 في  بأكا ير  التجارية 
السجل التجاري   89344 تحت رقم 

رقم )4224.
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شركة انيا ديكو
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي   عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   08/01/2020
محدو 7  لشركة  التاسي�سي 
تحلل  الوحيد  الشريك  املسؤولية  

الخصائص التالية :
الـتـسـليـــــــــــــــة :  شركة انيا  يكو

:  شركة  ات املسؤولية  الشكل  
املحدو 7 ات املساهم الوحيد.

الـلـوضـــــوع :             
التصليم  في  متخصصة  شركة 

وجياطة االفرشة.
العلليات  آليع  عامة  وبصفة 
غيف  أو  مباشر7  بصفة  ترتبط  التي 

مباشر7 بهدف الشركة.
ف6)  بلوك   : االآـتـلاعــي  الـلـقر 

رقم 9 حي الداجلة -  أكا ير. 
99  سنة ابتداء   : مــــــد7 الشركــــــة  

من يوم تأسيسها. 
 (11.111   : الشركـــة  رأسلـــال 
حصة من   (111  رهم مقسم على 
فئة 11)  رهم للحصة كلها للشريك 

الوحيد السيد  مزوز عبد هللا.
األربــــــــــــــــــاح   : يتم اقتطاع نسبة % 5 
من األرباح  لالحتياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشريك الوحيد.
من  الشركة  تسيف   : الـتسـيـيـــــــــــــر 

السيد مزوز عبد هللا.
السنـــة االآتلـاعيـة : من فاتح يناير 

إلى )3  يسلبف.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم   بأكا ير  التجارية  املحكلة 

24/01/2020 تحت رقم   89338 .
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 SOCIETE IL - YOU AUTO
MOTO

رأسلالها : 1.111)  رهم
املقر االآتلاعي : رقم 84 مركز 
التجاري سيدي يوسف اكا ير

فسخ الشركة مسبقا
بتاريخ عرفي  عقد  بلوآب   -  ( 
 ))  يسلبف 9)21 بأكا ير قرر الجلع 
IL  العام االستثنائي لشركة ش.م.م.  

 - YOU AUTO MOTO ما يلي :

فسخ الشركة مسبقا.

مصفي  بخوش  رشيد  تعيين 

للشركة.

 84 برقم  التصفية  تحديدمقر 

مركز التجاري سيدي يوسف اكا ير.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم   2

 89(26 رقم  تحت  بأكا ير  التجارية 

بتاريخ 6 يناير 1)21.
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 STE  MARA TRANS
SARL  AU 

حل مسبق للشركة
الشريك  قرار  محضر   بـلـوآـب 
تقرر   2019/11/20 بـتـاريـخ  الوحيد 

ما يلي :

 حل مسبق للشركة.

شوقي  زكية  السيد7  تعيين   

مقر  وتحديد  للشركة  كلصفية 

الشركة كلقر للتصفية.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحكلة التجارية 

بتاريخ   893(( رقم  تحت  أكا ير 

.2020/01/22

من أآل النسخة والبيان 
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مكتـــب حسابــات ســروا  ش. م.م.
علــار7  امو شــارع محلد السا س ايت ملــول

الفاكس : 65-22-24-28-05   الهاتف : -05-28

24-72-46

STE TCHINJI HAR
 SARL 

الغيف  العام  الجلع  بلقتضـى 

 ،21/12/2019 في  املؤرخ  العا ي 
لشركة   TCHINJI HAR  SARL  تقرر 

مايلي :

بيع 33 حصة للسيد بهيم عبد هللا 

لفائد7 السيد أحلد ا افقيف.

بيع 33 حصة للسيد حاحو حسن 

لفائد7 السيد احلد ا افقيف.

تبني قانون اسا�سي آديد للشركة 

الشريك  ذات  محدو 7املسؤولية 

الوحيد.

باملحكلــة  القانوني  اإليداع  تم 

في  بتارو انت،  االبتدائية 

17/01/2020 تحت رقم 23.
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املكتب العام للحسابات واالستشارات

الرقم 6) شارع 29 فبفاير تالبفآت أكا ير

الهاتف : 1528 32 34 92 

شركة العجالت املسيفة

 PNEUMATIQUE AL MASSIRA 

   شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسلالها : 2.411.111  رهم 

 8 A (8 مقرها اإلآتلاعي : الرقم

أمسرنات أكا ير

إن  الجلع  العام  املنعقد  بتاريخ  

27  يسلبف  9)21   قرر  ما يلي :     

نقل األسهم.

استقالة مسيفي الشركة.

وسلطات  آد ،  مسيفين  تعيين 

التوقيع.

باإلآراءات  القيام  صالحية 

القانونية.

تم  اإليداع  القانوني  لدى  كتابة  

بأكا ير   الضبط باملحكلة التجارية  

رقم  تحت    2121 يناير   27 بتاريخ 

 .8936(
مقتطف للنشر والبيان
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STE MUSTING FISHING

SARL

RC 39299 AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

رأسلالها 11.111)  رهم  

 بلوك 2 رقم )) حي سيدي محلد  

أكا ير 

بتاريخ  منعقدا  االآتلاع 

16/01/2020 تحت املوافقة على ما 

يلي :

) - استقالة السيد أجرزي احلد 

من الشركة فستانك فشبك.    

2 – بيع حصص اآتلاعية :

 211 احلد  أجرزي  السيد  باع 

حصة التي يللكها في الشركة لسيد 
النور  عبد  احلد  ايت  السيدان 

والعليلتي عصام لكل واحد منهم 11) 

حصة.

احلد  ايت  السيد   = الجديد 

والسيد  حصة   411 عبد النور 

حصة والسيد   411 العليلتي عصام 

أجرزي هشام 211 حصة.

تعيين السيد أجرزي هشام   –  3

محدو 7  غيف  ملد7  لشركة  املسيف 

والتوقيع اإل ارية والبنكية له.

باملحكلة   القانوني  اإليداع  تم 

التجارية باكا ير بتاريخ 28/01/2020 

تحت رقم 89374.      
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» CABINET COMPTABLE  » JCE

AIT MELLOUL 

SAHARA FILTRE
SARL

بيع حصص اآتلاعية لشركة ذات 
مسؤولية محدو 7  

العام  الجلع  ملحضر  طبقا 

بايت  املؤرخ  للشركاء  االستثنائي 

لشركة    15/10/2020 ملول بتاريخ 

ذات   »SAHARA FILTRE  SARL«

املحدو 7 مبلغ رأسلالها  املسؤولية  

مقرها  وعنوان  11.111)  رهم 

   ((97 االآتلاعي بتجزئة اكدال رقم 

ايت ملول. تقرر ما يلي :

السيد  من  حصة   511 بيع   -

كولواح يوسف للسيد موليد اآراف.

اآراف  موليد  السيد  تسلية   -

شريك وحيد ومسيف وحيد للشركة.

للشركة  أسا�سي  قانون  وضع   -

سينظلها  التي  املسؤولية  املحدو 7 

وحده.

لللجلوعة  القانوني  اإليداع  تم 

باملحكلة  التجاري  بالسجل 

 (55 رقم  تحت  انزكان  االبتدائية 

بتاريخ 28/01/2020.
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 STE LOTI-CONS

IMMOBILIERES
 SARL 

العام  الجلع  بلقت�سى  

STE LOTI- لشركة  اإلسثنائي 

CONS IMMOBILIERES  SARL

رأسلالها  املسؤولية  شركة محدو 7 

االآتلاعي  مقرها  11.111)   رهم 

انزكان،   (47 رقم  الرمل  تجزئة    :

املنعقد بتاريخ 14/01/2020 قرر ما 

يلي :

طرف  من  حصة   511 تفويت   -

السيد  لفائد7   السيد  رشيد املوكي  

علر بن بيه .

- تعيين السيد علر بن بيه كلسيف 

وحيد للشركة.

- تغييف الفصول 7 و 8 من النظام 

األسا�سي.

باملحكلة  وضع  القانوني  اإليداع 

  (7( تحت رقم   بانزكان   اإلبتدائية  

يوم  28/01/2020.
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 Société FIKRA LANGUE ET

SOUTIEN PRIVE
 SARL

N° 20DERB MELLOUK

TARRAST INEZGANE

بــــــــيــــــــــع حــــــصــــــــص
بلقت�سى محضر الجلعية العامة 

 14/01/2020 بتاريخ  االستثنائية 

تقرر ما يلي :

السيد7  بيع  على  املصا قة   -  (

الحصص  ملجلوع  ازريف  جديجة 

 Société التي تللكها في رأسلال شركة

 FIKRA LANGUE ET SOUTIEN

بقيلة  حصة  وهي   PRIVE SARL

ما  اي  الواحد7  للحصة  11)  رهم 

5.111  رهم للسيد جالد  مجلوعه 

اصبان.

يتكون   : الشركة  رأسلال   -  2
بقيلة  حصة   (11 الشركة  رأسلال 

مللوكة حصة  لكل   11)  رهم 

 كلا يلي :

- جديجة ازريف : 51 حصة.

- جالد اصبان : 51 حصة.

القانوني  امللف  ايداع  تم   -  3

االبتدائية  املحكلة  لدى  للشركة 

بتاريخ    220/126 بانزكان تحت رقم 

.2020/01/22

271 P

CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm AICHATOU 2ème Etage Appart 7

 Avenu Agadir GUELMIM – Tél : 05 28

77 (8 63

شركة الكتفا بروجي
طبقا ملداوالت الجلع العام الغيف 
قرر   02/05/2019 بتاريخ  العا ي 

الشركاء  ما يلي :

كل  حسن  هتاف  السيد  باع 
شركاوي  لسيد7  الشركة  في  حصته 

سليف7  واملتلثلة في 511 حصة بثلن 

11)  رهم لكل حصة .

حليدا   الزهر7  السيد7  اصبحت 

هي املسيف7 الوحيد7 للشركة.

االمضاء  عن  الوحيد7  املسؤولة 

هي السيد7 الزهر7 حليدا  .

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بكلليم  

رقم   تحت    03/01/2020 بتاريخ  

.04/2020

272 P

AZOUL OPTIC
S.A.R.L AU

N°1 RUE IDAOUTANANE BD

  MOHAMED V INZEGANE 

الجلع  محضر  بلقت�سى   -  (

بتاريخ  اكا ير  في  اإلستئنائي  العام 

11/11/2015 تقرر ما يلي :

تم تفويت آليع  حصص السيد 

بورغ رشيد  41 حصة لصالح السيد 

– تومرت حليدا. 

إلى  القانونية  الطبيعة  تحويل 

من  محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة 

شريك واحد .        

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  2

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  املحكلة 

16/02/2017 تحت رقم 257 سجل 

تجاري رقم  7747.  
الخالصة لإلشهار 

273 P

نور سوس ترنس
التشطيب النهائي للشركة

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي لشركة نور سوس ترنس 

ما  تقرر   28/01/2020 يوم  املنعقد 

يلي : 
نور  لشركة  النهائي  التشطيب 

مقر  تحديد  وتم   ترنس  سوس 
رقم   : االآتلاعي  املقر  هو  التصفية 

)1 علار7 الفار شارع املختار السو�سي 

هشام  لخبيف  السيد  وعين  انزكان 

مصف للشركة.     

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

يوم   159/2020 النزكان تحت رقم  

.28/01/2020

274 P

STE NIJJARAT FADL ALLAH
 SARL A.U

بلقت�سى  الجلع العام اإلسثنائي 

 STE NIJJARAT FADL لشركة 

بتاريخ  املنعقد   ALLAH SARL A.U

محدو 7  شركة   25/12/2019

الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 
مقرها  1.111)  رهم،  رأسلالها 
غاندي ايت ملول   ( االآتلاعي رقم 

انزكان،  قرر ما يلي  :              

املوافقة على الحسابات لتصفية 

الشركة وإبراء الذمة لللصفي.

باملحكلة  وضع  القانوني  اإليداع 

رقم  تحت  بإنزكان  االبتدائية 

71)بتاريخ 28/01/2020.

275 P

KAOURI TRANS
 SARL

بلقت�سي عقد عرفي املؤرخ بتاريخ 

قررت   بانزكان   21(9 سبتلبف   (8

الجلعية العامة االستثنائية لشركة 

KAOURI TRANS SARL ما يلي :    

اإلنهاء املبكر للشركة.

اجلوش  السيد   : املصفي  تعيين 

محلد  الحامل للبطاقة الوطنية رقم  

. JB 300189
زنقة    (6 رقم   : عنوان التصفية 

طنجة حي الحسني  انزكان.

تم اإليداع القانوني لدي املحكلة 

االبتدائية بانزكان  في 23 يناير 2121 

تحت رقم 33).

276 P

STE DIMASHOPY
SARL AU

حل الشركة
طبقا ملداوالت الجلع العام الغيف 

العا ي قرر املشاركون ما يلي:

- حل الشركة.

وحلاني  رقية  السيد7  تعيين   -

مصفية للشركة.

- املقر الرئي�سي للتصفية هو  وار 

 ار بوبكر الدراركة اكا ير.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

أكا ير  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   27/01/2020 بتاريخ 

.89372

277 P

شركة أكسيل دونتيف
ش.م.م

قيسارية السالم، رقم )4، تجزئة 

املستقبل، أيت ملول، انزكان

الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

املصا قة  تلت   ،25/07/2016

باإلآلاع على املقتفحات امتية : 
حل الشركة وتعيين السيد موزون 

كريم  مصفيا للشركة.



(737 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 
 28(3 رقم  تحت   22/08/2016

س.ت عد  رقم 97)2).
مقتطف قصد االشهار 

278 P

Sté ATLANTIC KAN FISH
 S.A.R.L  

بتاريخ  توثيقي  عقد  بلوآب 
13/01/2020 تلت املوافقة على ما يلي :
) حصة   (111) تفويت حصص 

كلا يلي:
الكنتاوي   : السيد  املتنازل   -  

الكنتاوي 
 BLEEN« شركة   -  : له  املتنازل 
 »INVESTMENT GROUP SARL

بنسبة 511 حصة.
 CONGELATION« شركة   -
 251 بنسبة   »VILLAMAR SARL

حصة.
بنسبة  الدرهم  السيد7 عائشة   -

251 حصة.
إلى السيدين ر�سى  التسييف يعهد 
بوج  والسيد  اإل ري�سي  السنتي�سي 
عبد هللا ملد7 غيف محدو 7 مع إمضاء 

مشتفك.
للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
 Sté » ATLANTIC KAN FISH« : من

SARL AU
 Sté »ATLANTIC KAN  : إلى 

FISH« SARL
باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 
بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 
20/01/2020 تحت رقم 2020/152.
279 P

مكتـــب حسابــات ســروا  ش. م.م.
علــار7  امو شــارع محلد السا س ايت ملــول

الفاكس : 65-22-24-28-05   الهاتف : -05-28
24-72-46

AREMO TRAVAUX  
 SARL 

الغيف  العام  الجلع  بلقتضـى 
 ،27/12/2019 في  املؤرخ  العا ي 
  AREMO TRAVAUX  SARL   لشركة

تقرر ما يلي :

ِفوا   للسيد  حصة   511 بيع   -

العوفي لفائد7 السيد الوافي رضوان.

آديد  اسا�سي  قانون  تبني   -

ذات  املسؤولية  محدو 7  للشركة 

الشريك الوحيد.

باملحكلــة  القانوني  اإليداع  تم   -

يناير   (7 في  بتارو انت،  االبتدائية 

2121 تحت رقم 24.

280 P

CHEZ MERYEM TRAITEURS

SARL  

شركة �سي مريم تريتور ش.م.م

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

ش.م.م  تريتور  مريم  �سي  لشركة 

بتاريخ 4) يناير 2121 و بعد االستلاع 

وقراء7 املحضر, تقرر ما يلي :

أ(  تم تفويت 511 حصة من أصل 

يللكها  التي  للشركة  حصة   (111

السيد أحلد العتيد  الى السيد7 مريم 

الشريكة  بدلك  لتصبح  هللا,  معطا 

الوحيد7 للشركة.

مريم معطا هللا : 111) حصة.             

تفويض آليع الصالحيات    - ب 

بالشركة  املتعلقة  واالمضاءات 

للسيد7 مريم معطا هللا.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   2121 يناير   28 باكا ير بتاريخ 

رقم )8938.
الخالصة والتذكيف

281 P

BRILLANT SUD GAZ

   شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسلالها  411.111.)  رهم

مقرها اإلآتلاعي : كم 2 سيدي بيبي 

طريق تزنيت  شتوكة أيت باها

العامان   الجلعان  إن   -  (

املنعقدان  بتاريخ  27  يسلبف  9)21  

وبتاريخ 1) يناير 2121 قررا  ما يلي :     

) - نقل األسهم.

2 - تعيين مسيف آديد، وصالحيات 

التوقيع.

باإلآراءات  القيام  صالحية   -  3

القانونية.

لدى   القانوني   اإليداع   تم    -2

الضبط باملحكلة اإلبتدائية   كتابة  

بإنزكان  بتاريخ 22 يناير 2121  تحت 

عد  22). 
مقتطف للنشر والبيان

282 P

STE IDAOUTIA CARS
 SIEGE SOCIAL: HAY IBNOU

 ROCHD RUE OMAR BNOU EL

AASSI N° 49 GUELMIM

العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 

يناير   2( بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

اعاله  املدون  الشركة  بلقر   2121

تقرر ما يلي :

تنازل السيد رمضان آفري عن 

 511 البالغة  الشركة  في  حصته 

السيد  لفائد7  اآتلاعية  حصة 

البشيف شرف.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

إلى  املسؤولية  محدو 7  شركة  من 

ذات  املسوؤلية  محدو 7  شركة 

الشريك الوحيد.

السيد  طرف  من  الشركة  تسيف 

البشيف شرف ملد7 غيف محدو 7.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بكلليم  االبتدائية 

2121 تحت رقم 2020/25.

283 P

شركة أكسيل ضونطيف
ش.م.م

برأسلال قدره : 11.111)  رهم

قسارية السالم رقم )4 املستقبل 
ايت ملول

الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

املصا قة  تلت   ،13/02/2019

باإلآلاع على املقتفحات امتية :

التي  الحصص  آليع  تفويت   -

أي  كريم  موزون   : السيد  يلتلكها 

111) حصة الى السيد تغزوت أحلد.

أحلد  تغزوت  السيد  تعيين   -

لوحده  وتخويله  للشركة  مسيفا 

البنكي واالآتلاعي ملد7 غيف  االمضاء 

محدو 7. .

- تحيين القانون االسا�سي.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

16/01/2020  تحت رقم : 89/2020.
مقتطف قصد االشهار 

284 P

شركة راديب

ش.م.م

برأسلال قدره : 11.111)  رهم

42) بلوك 2 اكدال ايت ملول 

انزكان

الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

املصا قة  تلت   ،17/01/2020

باإلآلاع على املقتفحات امتية :

تفويت الحصص االآتلاعية: قام 

السيد املنصوري رشيد بتفويت 511 

حصة من نصيبه إلى السيد الديب 

مبارك

استقالة السيد املنصوري رشيد 

وتعيين  للشركة  كلسيف  منصبه  من 

وحيدا  مسيفا  السيد آديري حليد 

للشركة و ذلك ملد7 سنة.

يعو  التوقيع االآتلاعي إلى السيد 

املسيف لوحده فقط.

إلى  فيعو   البنكي  التوقيع  أما 

فقط  لوحده  مبارك  الديب  السيد 

وذلك ملد7 غيف محدو 7.

تغييف الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدو 7 املسؤولية الى شركة 

محدو 7 املسؤولية  بشريك وحيد.

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (738

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 
24/01/2020 تحت رقم  47/2020).

مقتطف قصد االشهار 
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TIME TRAVEL
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 7 
رأسلالها 311.111  رهم

مقرها االآتلاعي : علار7 عائشة رقم 
)) زاوية شارع الحسن الثاني و زنقة 

وآد7 أكا ير
س ت 59)21

رفع رأسلال الشركة
بلقت�سى قرار غيف عا ي لشريك 
يناير   (6 في  بأكا ير  مؤرخ  الوحيد 

2121 لقد قرر ما يلي :
من  الشركة  رأسلال  رفع   -
إلى  ليصل  311.111  رهم 
 7111 بإحداث  111.111.)  رهم 
11)  رهم  فئة  من  آديد7  حصة 

للحصة.
األسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 2121 يناير   23 التجارية أكا ير يوم 

تحت عد  )8932.
بيان مختصر

286 P

CABINET BAB CONSULTING

SAGRICHIM
 SARL

شركة محدو 7 املسؤولية
ذات رأسلال : 11.111)  رهم

املقراالآتلاعي : B817 املنطقة 
الصناعية ايت ملول انزكان

 ايت ملول
زيا 7 و نقصان رأسلال الشركة

للجلع  الضبط  ملحضر  طبقا 
بتاريخ    للشركة  االستثنائي  العام 
كل  وبإآلاع  تقرر   31/12/2019
الشركاء ما يلي : زيا 7 رأسلال الشركة 
بلبلغ مليون ومئة واثنين وجلسون 
وجلس  واربعون  رهم  واثنين  الف 

 (((52142.25  ) سنتيلا  وعشرون 

وتخفيضه ب مئتين و اثنين و جلسين 

وجلس   واربعين  رهم  واثنين  الف 

  (252.042,25) سنتيلا  وعشرون 

ليصل إلى مليون  رهم (111.111.))

الضبط  كاتب  لدى  اإليداع  تم 

بتاريخ  النزكان  االبتدائية  لللحكلة 
22 يناير 2121 رقم 125/202.

287 P

 ESPACE INDUSTRIE

PLAST DU SUD
SARL

س.ت : )236 تارو انت

الزيا 7 في رأسلال الشركة
في  املؤرخ  املحضر  بلقت�سى 

21/01/2020 بأيت إيعز7 تارو انت، 

قرر الشركاء ما يلي : 

بدمج  املال  رأس  في  الزيا 7   -

في  موآو   911.111  رهم،  مبلغ 

بلقدار  الحسابات الجارية للشركاء، 

3111 حصة بقيلة 11)  رهم، لكل 

املال  رأس  زيا 7  يتم  وبذلك  منهم، 

 (.111.111 11.111)  رهم إلى  من 

 رهم، بإصدار 9111 حصة آديد7. 

بعد هذه الزيا 7 في رأس املال،   -

هو  للحصص  الجديد  التوزيع  فإن 

كلا يلي : السيد لولتيتي موالي رشيد 

3334 حصة، السيد باحلد الحسين 

بومليك  ايت  والسيد  حصة   3333

عبد املجيد 3333 حصة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 27/01/2020 بتاريخ  بتارو انت 

تحت رقم 43.

288 P

STE FREEDOM MOTORS
SARL A.U

بلقت�سى  الجلع العام اإلسثنائي 

 STE FREEDOM MOTORS  لشركة

بتاريخ  املنعقد   ،SARL A.U

31  يسلبف 9)21،

ذات  املسؤولية  محدو 7  شركة 
الشريك الوحيد  رأسلالها 511.111 

 رهم.
الطابق األول   : مقرها االآتلاعي 
شارع  النسيم  علار7   3 رقم  املكتب 
الحسن I اكا ير،  قرر ما يلي  :              

من  الشركة  مال  رأس  زيا 7 
 .(.111.111 الى  511.111  رهم 

 رهم.
النظام  من   8.  7 الفصول  تغييف 

األسا�سي.
  اإليداع القانوني وضع باملحكلة 
 89347 رقم  تحت  باكا ير  التجارية 

بتاريخ 24 يناير  2121.
289 P

شركــــة تــــانــسـريـفـت تـرارـو
ش.م.م

زرايب اوال  بونونة ملريجة صندوق 
البفيد رقم -3202 تارو انت

تحويل املقر االآتلاعي للشركة
بلقت�سى محضر عرفي انعقد الجلع 
العام غيف العا ي لشركة تــــانــسـريـفـت 
تـرافـو شركة ذات املسؤولية املحدو 7 
و املؤرخ بتاريخ  1) يناير2121 ومقرها 
زرايب اوال  بونونة ملريجة صندوق البفيد 
تارو انت حيث تم تقرير  3212  رقم 

 ما يلي   :
تحويل املقر االآتلاعي للشركة إلى 

العنوان التالي :
92 بلوك ا حي سيدي سعيد  رقم 

الدراركة اكا ير.
لقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 
يناير   21 يوم  االبتدائية بتارو انت  

2121 تحت 28/2020.
290 P

STE TIGHIRT MONY CASH
     ش.م.م

 رأسلالها : 11111)  رهم
رقم 32 زنقة 3216 حي اكي افرضن 

الدشيف7 الجها ية  
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
  21(5 )) شتنبف  الغيف العا ي بتاريخ 
أعاله  املذكور7  الشركة  شركاء  قرر 

مايلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغييف 

حي اكي   3216 زنقة   32 رقم   : التالي 

افرضن الدشيف7 الجها ية.

آالي  السيد  استقالة   قبول 

ليصبح  للشركة  كلسيف  هللا  عبد 

بذلك السيد ابن عبيل احلد املسيف 

الوحيد للشركة. 

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

القانوني باملحكلة االبتدائية إنزكان 

تحت                                    21(9 اكتوبر   (1 بتاريخ 

رقم )8823.  

291 P

STE REZGUINI CAR

شركة محدو 7 املسؤولية

رأسلالها : 111 61  رهم

املقر االآتلاعي : مركز أوال  برحيل 

علالة تارو انت

املعتبف  الجلاعي  القرار  بلقت�سى 

للشركاء  استثنائي  عام  بلثابة آلع 

شركاء  قرر   2121 يناير   21 بتاريخ 

شركة REZGUINI CAR ش.م.م رأس 

مالها 111 61  رهم،  ما يلي :

العنوان  الى  مقرالشركة  نقل 

امتي :  وار اوال  ابراهيم اوال  برحيل 

تارو انت.

ياسين  املزميزي   : السيد  تعيين 

 jc467810 الحامل للبطاقة الوطنية

آديد  مسيف  برحيل  باوال   الساكن 

للشركة.

وقد تم تعديل الفصول. و12- 14 

من القانون األسا�سي.

بكتابة  تم  القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

تحت  يناير2121   28 في  بتارو انت 

رقم 49 و51.
مختصر لغاية النشر

292 P
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

SOCIETE  LES TOILES 

DE L’ATLAS

شركة محدو 7 املسؤولية

رأسلالها 11.111)   رهم

 املقر االآتلاعي : فيال أكرم زنقة أبو 

حيان التوحيدي كليز مراكش

تحويل مقر االآتلاعي للشركة

بلقت�سى عقد عرفي للجلع العام 

 21(9 2  يسلبف  غيف العـــا ي بتاريــخ 

 LES TOILES DE قرر شركاء لشركة

االآتلاعي  املـقر  تحويل   L’ATLAS

للشركة من فيال أكرم زنقة أبو حيان 

التوحيدي كليز مراكش،  إلى العنوان 

التالي : تامراغت أورير - أكا ير. 

من   4 الفصل  تغييف  وكذلك 

القانون األسا�سي للشركة.

بالـلحكلة  القانوني  اإليداع  تـم 

 893(9 رقــم  تـحت  بأكا ير  التجارية 

بتاريخ  23 يناير 2121.    
االقتطاف و البيان

السيد: احلد زهور

293 P

STE IND CHANGE

SARL

بتاريخ  املنعقد  محضر  بلقت�سى 

31 أكتوبر 9)21،  تقرر مايلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

التالي مــتـجر رقم 13 إقامة أمل سوس 

2 شارع الحسن األول اكا ير.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

االبتدائية بتزنيت تحت رقم )4 بتاريخ 

24 يناير 2121.
مقتطف قصد اإلشهار

294 P

FORCE CLEAN 
(EX. MBA SERVICE1 )

SARL

عا ى  غيف  عام  بلقت�سى محضر 

8)21 قرر  4  يسلبف  املنـعـقـد بتاريخ 

 FORCE CLEAN للشركة  الشركاء 

11.111)  رهـم  رأسلـالها   ،SARL

تجزئة   1-86 رقم   : مقـرها  الكائـن 

ملول  ايت  تلزارت  )حي  برماط 

ما يلــي :

 5 شارع  إلى  الشركة  مقر  تغييف 

بلوك 3) الحي تليال اكا ير.

الخاصة   حصة   331 تفويت 

حصة   باتي و65)   بالسيد7 عائشة 

 MARIE بالسيد7     الخاصة       

 CORINNE, DANIELLE, GILBERTE

بالسيد7   الخاصة  حصة  و65) 

 MARIE NATALIE, JACQUELINE,

لصالح السيد آيفار    FRANCOISE

ايفون مارسيل.

أصبح توزيع الحصص والرأسلال 

الشركة كالتالي :

مارسيل  ايفون  آيفار   السيد 

11.111)  رهم بحصة 111)  رهم.

تم اإليداع   : ثم اإليداع القانوني 

القانوني باملحكلة االبتدائية انزكان  

يوم  6) يناير 2121 تحت رقم 85.
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 STE ART GRAVURE

IMPRESSION  PUBLICITE
  SARL

 رأسلالها : 11111)  رهم

شارع السعديين رقم 265 الدشيف7 

الجها ية 

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغيف العا ي بتاريخ 9  يسلبف 9)21  

أعاله  املذكور7  الشركة  شريك  قرر 

ما يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغييف 

 265 رقم  السعديين  شارع   : التالي 

الدشيف7 الجها ية.

االيداع  تم   : القانوني  االيداع 

االبتدائية  باملحكلة  القانوني 

تحت                                  يناير2121   24 بتاريخ  إنزكان 

رقم 42).
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STE ALLO COMPTABLE

رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : رقم 2 الطابق األول 

شارع غاندي علار7 33 حي الداجلة 

- أكا ير

IF N° : 31892701

ICE : 002189832000013 

تحويل مقر الشركة

للجلع  عرفي  عقد  بلقت�سى   -  (

 3( العام الغيف العا ي املحرر بتاريخ 

 يسلبف 9)21 تقرر ما يلي :

مقر  تحويل  على  املصا قة 

الشركة.

نقل املكتب الرئي�سي الحالي من :

الطابق   ((7 رقم  النسيم  حي 

على  لتثبيته  أكا ير  الدراركة  الثاني 

العنوان التالي :

الطابق األول شارع   2 مكتب رقم 

 - الداجلة  حي   33 علار7  غاندي 

أكا ير.

قرر  العا ي،  الغيف  العام  الجلع 

النظام  من   4 املا 7  تعديل  الرئيس 

األسا�سي الذي سيتم صياغته :

املكتب املسجل ثابت   :  4 املالد7 

في : رقم 2 الطابق األول شارع غاندي 

علار7 33 حي الداجلة - أكا ير.

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   -  2

بأكا ير  التجارية  باملحكلة  القانوني 

رقم  تحت   2121 يناير   22 بتاريخ 

.89318
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 TEIMA PRIME
CONSTRUCTION 

ET SERVICES DIVERS
ش.م.م.ش.و

حي شليوات بلوك أ  أوال  تايلة   
تارو انت

السجل التجاري رقم ))36  
تارو انت

زيا 7 نشاط من أهداف الشركة   
تحيين النظام االسا�سي

ملحضر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
الجلعية العامة غيف العا ية لشركة 
 TEIMA PRIME CONSTRUCTION
ET SERVICES DIVERS   ش.م.م.ش.و 
تم االتفاق    2121 يناير   22 بتاريخ 

والتفا�سي على مايلي :
من  للغيف  البضائع  نقل  زيا 7 

اهداف الشركة.
 تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
 2121 يناير   28 بتاريخ  لتارو انت 

تحت رقم 48.
298 P

STE STAR SERVICES 3S
 SARL

سجل تجاري رقم 95)29
تغييف 

توسيع  تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 
النشاط إلى :

السينلائية  األفالم  وتوزيع  إنتاج 
والتلفزية.

إنتاج و صناعة اإلشهار و البصري 
واملواقع االلكتفونية.

التواصل  التصوير  آليات  كراء 
املتعد  الوسائط.

املتعلقة  األنشطة  آليع 
وااللكتفونية  املكتوبة  بالصحافة 

إصدار الجرائد واملجالت.
باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 
يناير   23 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2121 تحت رقم 207/20.
299 P



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (771

Sté VETCAM

Sarl

رقم 233، الحي الصناعي، أليت 

ملول، أيت ملــــول

الهاتف : 1528.24.24.11

إضـــــافة نشــــاط آديد ضلن الغرض 

األسا�سي 

بلوآب املحضر العام االستثنائي 

قرر   ،21(9 25  يسلبف  بتاريخ 

الشركاء ما يلي :

للغرض  آديد  نشاط  إضافة 

األسا�سي للشركة وهو كالتالي : 

شاحنات  واستئجار  كراء 

صهريجية متعد 7 األغراض.

تغييف الفصل 3.

األسا�سي  القانون  من  الغرض 

للشركة. 

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

يناير   9 بتاريخ  إلنزكــــان  االبتدائية 

2121 تحت رقم 51/2020.
         للخالصة والبيان

املسيف

300 P

 CENTRE REGIONAL DES SERVICES

 TIZNIT. TEL: 05.28.60.24.10

  ECO TANK  شركة

العام  الجلع  محضر  على  بناء 

يناير   (7 االستثنائي املنعقد بتاريخ: 

   ECO TANK  2121 قرر شركاء شركة

ذات املسؤولية املحدو 7 ما يلي :

إضافة النشاط التالي :               

 Importation des instruments 

.de mesures

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بتيزنيت  االبتدائية 

2121  تحت رقم 45.
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 TRANS DAK  شركة
 ش.م.م

الرأسلال االآتلاعي : 5.111.111 

 رهم

املقر االآتلاعي : علار7 بورج اكا ير 

شارع قا�سي عياض-أكا ير-

تعديل الهدف االآتلاعي
الجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  العا ي  غيف  العام 

لشركة  بأكا ير  )3  آنبف9)21 

رأسلالها  ش.ذ.م.م،    TRANS DAK

5.111.111  رهم، مقرها االآتلاعي: 

قا�سي  شارع  اكا ير  بورج  علار7 

عياض أكا ير تقرر ما يلي :

نقل  التجاري  النشاط  تشطيب 

البضائع الوطنية و الدولية في الهدف 

االآتلاعي  للشركة وتعديله كالتالي :

تسويق آليع  استيفا  وتصدير، 

املنتجات البحرية.

السوق  في  والتجار7  الصناعة   

الداجلية، تصدير األسلاك الطازآة، 

املجلد7 أو املجففة وكذلك املنتجات 

التلثيل،  علليات  وآليع  السلكية 

علولة، شحنة والوساطة بشأن هذه 

املنتجات نفسها.

وآليع  النقل  معدات  استئجار 

علليات تقديم الخدمات.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بأكا ير يوم 4) يناير 2121، 

تحت رقم 18).
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 I B K CONSULTING
شركة محدو 7 املسؤولية

الرأسلـال االآتلاعي : 11.111) 

 رهم

مقرها االآتلاعي :  1) شارع الحرية 

طابق 3 شقة 6 الدار البيضاء 

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

يناير   2 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

علران  بويقين  السيد  قرر    ،21(9

ما يلي :

فتح فرع للشركة بالعنوان امتي :

 5 طابق  أ  بلوك  ياسلين  علار7 

مكتب رقم 67  اكا ير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  باكا ير  التجارية 

2121 تحت رقم 89325.
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C.A CONSEIL

 Siège social : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

ZMG COMPANY
SARL

التسييف الحر ألصل تجاري
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بلوآبه  ثم  والذي   2121 6) يناير 

اتفق الطرفان على ما يلي :                 
الحفضاوي  محلد  السيد  أكرى 

بصفته مالكا لألصل التجاري الكائن 
املدينة  الليلون  زنقة   98 برقم 

بالسجل  املقيد  اكا ير  الجديد7 

والحامل   27391 التجاري تحت رقم 

 2298695 رقم  الضريبي  للتعريف 

املقيد في الضريبة املهنية تحت رقم  

 SARL شركة  لفائد7   4831712(

منه  قبلت  التي   ZMG COMPANY
من اآل التسييف الحر لألصل التجاري 

املوصوف واملذكور أعاله.

تحديد عقد  على  الطرفان  اتفق 

التسييف في سنة واحد7 قابلة للتجديد 

تبتدا من فاتح يناير 2121.

حد  الطرفان السومة الكرائية في 

1.111)  رهم.
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STE ADAM NEGOSUD
SARL

تعديل
بلوآب محضر الجلع العام الغيف 

 ،21(9 27  يسلبف  استثنائي بتاريخ 

تقررما يلي :

بيع  يوسف  رسلان  السيد  قرر 
111) حصة إلى السيد اطويل موالي 
جليل وبدالك أصبح التوزيع الجديد 

للحصص على النحو التالي :
 (111 السيداطويل موالي جليل 

حصة.
يوسف  رسلان  السيد  استقالة 

من التسيفالشركة.
تعيين السيد اطويل موالي جليل 

مسيف الشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بأكا ير  التجارية  باملحكلة 

2 يناير 2121 تحت رقم )1)89.
305 P

SOCIETE LAMINE FRIO
SARL

CAPITAL SOCIAL : 100 000 DHS
 SIEGE SOCIAL : BLOC 1 NR
 5 HAY OUBAIROUK AIT

MELLOUL
RC : 19287
INEZGANE

االستثنائي  العام  الجلع  قرر 
املنعقد بتاريخ )2 يناير 2121 ما يلي :
حصة اآتلاعية   511 تفويت ل 
اعراب  الحسين  السيد  طرف  من 

لفائد7 السيد احلد اعراب.
للشركة  القانوني  الشكل  تعديل 
محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة  من 
إلى شركة ذات مسؤولية محدو 7 من 

شريك واحد.
تعديل القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
يناير   28 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2121 تحت رقم 56).
306 P

ETERNITY PROJECT 
السجل التجاري : 39257 / اكا ير

تعديل
بتاريخ   محرر  محضر  بلقت�سى 
الشريك  قرر   ،21(9 )3  آنبف 
 ETERNITY لشركة  الوحيد 

PROJECT ما يلي : 
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التصفية املؤقتة للشركة.

بنشيكر  محلد  املسيف  تعيين 

كلصفي للشركة ومقرها االآتلاعي 

كلكان للتصفية.  

في  تتوقف  الشركة  علر  مد7   

)3  آنبف 9)21.  

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت   2121 يناير   29 باكا ير بتاريخ 

الرقم 89394. 
للنشر و البيان

املصفي

307 P

ATAOUHID CHANGE
إقامة الزيتون محل رقم 9) شارع 

تليتار تكوين اكا ير

العا ي  غيف  العام  الجلع  جالل 

تم    2121 يناير   (7 يوم   املنعقد 

اتخاذ القرار بشان التغييفات التالية :

من  الشركة  رأسلال  تغييف 

111.111.) الى 2.111.111  رهم.

الشركاء   حصة  تصبح  وهكذا 

21.111 حصة  مقسلة على الشكل 

التالي :

صالح                                    آغاوي  السيد 

1.111)  حصة.

ابنسيف                                    مليكة  السيد7 

1.111)  حصة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  باڭا ير  التجارية 

2121  تحت رقم 89371.
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O.B.L SERVICES
SARL AU

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

والذي   2121 يناير   6 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بلوآبه  ثم 

مسؤولية محدو 7 مليزاتها كالتالي :

 STE  O.B.L SERVICES : اال سم 

.SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدو 7.

الرأسلال : 11.111)  رهم. 

اشغال  ملون حفالت،   : الهدف 

عامة واشغال البناء، تجار7.

العنوان : حي توكلان اورير اكا ير.

السنة املالية : لتبدأ من فاتح يناير 

إلى )3  يسلبف من كل سنة.

التسييف :  تسيف الشركة من طرف 

السيد بوعلي الحسن. 

القانوني باملحكلة   اال يداع   ثم  

التجارية باكا ير في 23  يسلبف 9)21 

تحث رقم 89312.
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TRANS L.A LOGISTICS

SARL AU

رأسلالها : 11.111)  رهم

طرف  من  القرار  بلقت�سى 

 TRANS L.Aالشريك الوحيد للشركة

رأسلالها   LOGISTICS SARL A.U

باملقر  املنعقد  11.111)  رهم 

يوليو   3 بتاريخ  للشركة  االآتلاعي 

9)21،  قرر مايلي :

مقر الشركة : بتجزئة  الفتح بلوك 

12 رقم 62 أيت ملول .

  (11.111 في  حد   املال  رأس 

111) حصة من   رهم مقسومة إلى 

وموزعة  الواحد7  11)  رهم  فئة 

كتالي :

العناب أيوب 111) حصة.

املوضوع : من أهداف الشركة:

الوطنية  البضائع  للنقل  مقاول 

والدولية لحساب الغيف.

أن  العام  الجلع  قرر   : التسييف 

 TRANS L.A LOGISTICS شركة 

SARL-A.U  سيسيفها السيد العناب 

أيوب ملد7 غيف محدو 7.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التسجيل بالسجل التجاري.

اإليداع : تم  اإليداع القانوني لدى 
انزكان  بلدينة  االبتدائية  املحكلة 
رقم   تحت   2121 يناير   28 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   2020/162

.(976(
310 P

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION
 ADRESSE : N° 103 AV ABDELLAH

 GUENOUN CITE SALAM - AGADIR
TEL : 06.70.12.29.24

شركة الت مار إيطالي
تأسيس شركة

 5 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تأسيس  تم  بانزكان   21(9  يسلبف 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
الخصائص  ذات  واحد  لشريك 

التالية :
التسلية : شركة الت مار إيطالي.

:  رب عليوات شارع النبوغ  املقر 
تاراست انزكان.

واصال  شراء  بيع   : املوضوع 
التصدير  ميناآيف  االيلكتفو 

واالستيفا .
في  الرأسلال  حد    : الرأسلال 
 511 على  موزعة  51.111  رهم 
11)  رهم للحصة  حصة من قيلة 

مسجلة باسم الشريك الوحيد :
السيد بيتفيتي التين : 511 حصة - 

51.111  رهم.
: تسيف الشركة من طرف  التسييف 
السيد بيتفيتي التين ملد7 غيف محدو 7.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  باملحكلة 

24  يسلبف 9)21 تحت رقم 4652.
311 P

STE TRAMAJID
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

بشريك وحيد
تأسيس شركة

 (7 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   21(9  يسلبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
التي  وحيد  بشريك  محدو 7 

جصائصها كالتالي :

.STE TRAMAJID : التسلية

الهدف :

االنعاش العقاري.

مقاولة األشغال املختلفة.

املقر االآتلاعي : حي العدير تجزئة 

 9 شقة   76 علار7  الجليل  املنظر 

وزان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تأسيسها.
11.111)  رهم مجزأ  رأس املال : 

11)  رهم  111) حصة من فئة  إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محرر7 

التالي :

 (11  : السيد الغالب عبد املجيد 

حصة.

ينايرإلى  فاتح  من   : املالية  السنة 

)3  يسلبف من كل سنة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

ملد7  املجيد  عبد  الغالب  السيد 

الصالحيات  آليع  مع  محدو 7  غيف 

لتسييف الشركة.

األرباح  تحديد  بعد   : األرباح 

لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 7 يناير 2121 تحت رقم 2531.

312 P

شركة قلعة بوقرة
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

بشريك وحيد

تأسيس شركة
 (3 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

يناير 2121 تم وضع القانون األسا�سي 

محدو 7  مسؤولية  ذات  لشركة 

جصائصها التي  وحيد   بشريك 

 كالتالي :

بوقر7  قلعة  شركة   : التسلية 

ش.م.م. بشريك وحيد.

الهدف :
الزيتون  زيت  معصر7  استغالل 

بالوسائل الحديثة.



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (77(

بوقر7  مركز   : االآتلاعي  املقر 

إقليم  بوقر7  قلعة  وقيا 7  آلاعة 

وزان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تأسيسها.
11.111)  رهم مجزأ  رأس املال : 

11)  رهم  111) حصة من فئة  إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محرر7 

التالي :

 (111  : حلز7  الحضري  السيد 

حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3  يسلبف من كل سنة.

من  الشركة  تسيف   : التسييف 

ملد7  حلز7  الحضري  السيد  طرف 

الصالحيات  آليع  مع  محدو 7  غيف 

لتسييف الشركة.

األرباح  تحديد  بعد   : األرباح 

لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 يناير   27 بتاريخ 

2537 السجل التجاري رقم )54).

313 P

STE SNITI DE TRAVAUX
ش.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس
 9 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   21(9 أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

التي  وحيد  بشريك  محدو 7 

جصائصها كالتالي :

 STE SNITI DE  : التسلية 

TRAVAUX ش.م.م.

الهدف :

مقاولة األشغال املختلفة.

نقل البضائع لحساب الغيف.

فال  تجزئة   : االآتلاعي  املقر 
 (3 الشقة رقم   9 رقم   J فلوري زنقة 

القنيطر7.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تأسيسها.
11.111)  رهم مجزأ  رأس املال : 

11)  رهم  111) حصة من فئة  إلى 

الشكل  على  وموزعة  كلها  محرر7 

التالي :

 (111  : السنيتي  علا   السيد 

حصة.

ينايرإلى  فاتح  من   : املالية  السنة 

)3  يسلبف من كل سنة.

من  الشركة  تسيف   : التسييف 

ملد7  السنيتي  علا   السيد  طرف 

الصالحيات  آليع  مع  محدو 7  غيف 

لتسييف الشركة.

األرباح  تحديد  بعد   : األرباح 

لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياطي القانوني.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

 2121 يناير   2( بتاريخ  بالقنيطر7 

تحت رقم 3)741.

314 P

STE ROLIM
ش.م.م.

تفويت حصص اآتلاعية
تعديل ومالئلة القانون األسا�سي 

للشركة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

 21(9 أكتوبر   28 بتاريخ  املنعقد 

ش.م.م.   ROLIM املسلا7  للشركة 
ومقرها  31.111  رهم  رأسلالها 

االآتلاعي تجزئة إكرام شارع محلد 

وزان   488 الوزاني رقم  الحسن  بن 

تقرر ما يلي :

حصة   (51 ل  الكلي  التفويت 

اآتلاعية من طرف السيد األحلدي 

الشريف علي لفائد7 السيد األحلدي 

علا .

للشركة  القانونية  الصيغة  تغييف 

إلى  املسؤولية  محدو 7  شركة  من 

بشريك  املسؤولية  محدو 7  شركة 

الوحيد.

تعديل ومالئلة القانون األسا�سي 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بوزان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 يناير   (1 بتاريخ 

.2532

315 P

STE DOCMED PHARMA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7

وذات شريك وحيد

يقدر رأسلالها ب : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : أحواز الرميلية، 

الرقم )1 - سيدي يحيى زعيف - تلار7

 2 في  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

يناير 2121 ومسجل في 8 يناير 2121 

تم تأسيس شركة تحلل الخصائص 

التالية :

 STE DOCMED  : التسلية 

.PHARMA

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

شريك  وذات  محدو 7  مسؤولية 

وحيد.

الهدف االآتلاعي :

صيدلية.

املنتجات  كل  وشراء  بيع 

الصيدالنية.

11.111)  رهم   : املال  رأس 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

11)  رهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

)3  يسلبف من كل سنة ما عدا  إلى 

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس 

الشركة إلى )3  يسلبف.

أحواز الرميلية،   : املقر االآتلاعي 

الرقم )1 - سيدي يحيى زعيف - تلار7.

العلوي  لبنى  السيد7   : التسييف 

هاشمي ملد7 غيف محدو 7.

توزيع األرباح : من األرباح الصافية 

تؤجذ 5% لتكوين االحتياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بتلار7  االبتدائية 

السجل   3157 رقم  تحت   2121

التجاري رقم 29399).

316 P

STE STANDING CIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

بشريك وحيد

تأسيس
 25 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  وضع  تم   21(9 نوفلبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

التي  وحيد  بشريك  محدو 7 

جصائصها كالتالي :

 STE STANDING  : التسلية 

.CIMENT

الهدف :

مقاولة األشغال املختلفة.

نقل البضائع لحساب الغيف.

املقر االآتلاعي : حي العدير تجزئة 

إكرام شارع عبد الخالق الطريس رقم 

49 وزان.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تأسيسها.

11.111)  رهم   : املال  رأس 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

11)  رهم محرر7 كلها وموزعة على 

الشكل التالي :

 (111  : السيد أحلد عا ل غوتي 

حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3  يسلبف من كل سنة.

: تسيف الشركة من طرف  التسييف 

السيد عا ل غوتي ملد7 غيف محدو 7 

مع آليع الصالحيات لتسييف الشركة.

األرباح  تحديد  بعد   : األرباح 

لتكوين   %5 تقتطع  الصافية 

االحتياط القانوني.



(773 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بسيدي 

تحت   2121 يناير   (5 بتاريخ  قاسم 

رقم 2534.

317 P

شركة سفيت أو سفيتي
ش.م.م.ش.و

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 

في 31 سبتلبف 9)21 تم الجلع العام 

الغيف العا ي لشركة سفيت أو سفيتي 

ش.م.م.ش.و تقرر ما يلي :

تلديد نشاط الشركة عن طريق 

إضافة  ورات اللغة و ورات الدعم 

على  الحصول  املنهي  ون  والتدريب 

 بلوم.

تحديث النظام األسا�سي الجديد 

للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بالرباط في 

8 نوفلبف 2121 تحت رقم 13835).

318 P

شركة كونتوار كومرس 

ديستفيبيسيون
 STE COMPTAOIRE DE

COMMERCE ET DISTRIBUTION

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

سجل تجاري رقم 965)

تاز7

العا ي  غيف  العام  الجلع  قرر 

املوقع   21(9 5  يسلبف  بتاريخ 

كومرس  كونتوار  لشركة  واملسجل 

املسؤولية  ذات   يستفيبيسيون 

211.111  رهم   : املحدو 7 رأسلالها 

بن  زيري  زنقة   : االآتلاعي  ومقرها 

عطية تاز7 ما يلي :

بوحلا ي  سليف7  السيد7  تعيين 

مديرا   3981(7 بطاقة وطنية رقم ز 

وحيدا للشركة لفتف7 غيف محد 7.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

بتاز7 بتاريخ 6) يناير 2121 تحت رقم 

.26

319 P

شركة مامود

STE MAMODE

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

الحي الصناعي - تاز7

العا ي  غيف  العام  الجلع  قرر 

املوقع   21(9 أغسطس   3( بتاريخ 

ذات  مامو   لشركة  واملسجل 

 : رأسلالها  املحدو 7  املسؤولية 

111.111.)  رهم ومقرها الاآتلاعي 

: الحي الصناعي -  تاز7 ما يلي :

الرحلان  عبد  الشريك  وفا7 

بوحلا ي وتوزيع حصته على الورثة 

تبعا لرسم اإلراثة املؤرخ في 21 مارس 

.21(9

 8/1  : العثلاني  السيد7 جديجة 

حصة.

 64/7  : السيد7 سليف7 بوحلا ي 

حصة.

 64/7 : السيد7 فاطلة بوحلا ي 

حصة.

 : بوحلا ي  املحفوض  السيد 

64/14 حصة.

 : بوحلا ي  مصطفى  السيد 

64/14 حصة.

 64/14 : السيد محلد بوحلا ي 

حصة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 

9)21 تحت  23  يسلبف  بتاز7 بتاريخ 

رقم 838.
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شركة مامود
STE MAMODE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

الحي الصناعي - تاز7
العا ي  غيف  العام  الجلع  قرر 
املوقع   21(9 أغسطس   3( بتاريخ 
ذات  مامو   لشركة  واملسجل 
 : رأسلالها  املحدو 7  املسؤولية 
111.111.)  رهم ومقرها االآتلاعي : 

الحي الصناعي -  تاز7 ما يلي :
عين كلدراء مشاركين :

من  بوحلا ي  إ ريس  السيد 
في تافراوت،   (965 نوفلبف   6 مواليد 
يقيم في شارع موالي يوسف رقم 619 

تاز7.
من  بوحلا ي  املحفوظ  والسيد 
في ترسويت   (977 أبريل   (5 مواليد 
53 شارع بجاية حي  يقيم في  تيزنيت، 

املغرب العربي تاز7.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
9)21 تحت  23  يسلبف  بتاز7 بتاريخ 

رقم 839.
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STE STG TELECOM
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 7
يبلغ رأسلالها : 6.666.711)  رهم
املقر االآتلاعي : 26 زنقة أندالوس 
الحي اإل اري علار7 أناطوليا الطابق 

األول مكتب رقم 7 - طنجة
السجل التجاري بطنجة 82933
زيا 7 الرأسلال االآتلاعي نقدا

الجلعية  مداوالت  بلقت�سى 
يناير   22 بتاريخ  العا ية  العامة غيف 

2121 تم :
بلبلغ  الرأسلال االآتلاعي  زيا 7 
5.111.111  رهم محفوظة لشركة 
 INTERNATIONAL MAROCCAIN
 CONGLOMERATE SARL
إلى  666.711.))  رهم  من  لينتقل 
6.666.711)  رهم عن طريق جلق 
 (11 بقيلة  آديد7  حصة   51.111
عند  بالكامل  محرر7  للحصة   رهم 

االكتتاب.

استنتاج أن كل الحصص الجديد7 

في تاريخ انعقا  الجلعية أي 22 يناير 

2121 تكون مكتتبة من طرف شركة 

 INTERNATIONAL MAROCCAIN

والتي   CONGLOMERATE SARL

حررت بالكامل مبلغ االكتتاب.

 8 املا 7  وتغييف   7 املا 7  إتلام 

واملتعلقتين  األسا�سي  النظام  من 

والرأسلال  بالحصص  التوالي  على 

االآتلاعي - األنصبة االآتلاعية.

بين  اآتلاعية  حصص  تفويت 

الشركاء :

بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

شركة  فوتت   2121 يناير   23

 INTERNATIONAL MAROCCAIN

لفائد7   CONGLOMERATE SARL

 THECHNOLOGY CAPITAL شركة

INVEST SARL AU

31.111 حصة من أصل 96.667 

حصة التي تللكها في رأسلال الشركة.

بلقت�سى مداوالت بتاريخ 24 يناير 

غيف  العامة  الجلعية  أثبتت   2121

املذكور7  الحصص  تفويت  العا ية 

من   8 املا 7  تغييف  وقررت  أعاله 

النظم األسا�سي واملتعلقة بالرأسلال 

االآتلاعي - األنصبة االآتلاعية.

اإليداع   تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكلة التجارية بطنجة في 

29 يناير 2121 تحت رقم 231115.
من أآل التلخيص والنشر

التسييف
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STE CEMENT PRODUCT

SARL

تأسيس
على إثر عقد جاص مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   2121 يناير   (1

بالصبغات  محدو 7  مسؤولية  ذات 

التالية :
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 STE CEMENT  : الشركة  اسم 

.PRODUCT

: هدف الشركة باملغرب  املوضوع 

أو بالخارج :

بيع موا  البناء بالتقسيط.

 ،(8 شقة   ،22  : املقر االآتلاعي 

وا   وزنقة  فاس  وا ي  زنقة  ملتقى 

 رعة - أكدال - الرباط.

11.111)  رهم   : املال  رأس 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

كلها  لكل واحد7 حررت  11)  رهم 

ومقسلة بين الشركاء كالتالي :

السيد عبد الفتاح ابندكالي : 334 

حصة.

 333  : السيد عبد العالي ابندكالي 

حصة.

 511  : ابندكالي  هشام  السيد 

حصة.

99 سنة من تاريخ إنشائها   : املد7 

ما عدا في حالة تلديدها أو فسخها 

مسبقا.

التسييف : الشركة مسيف7 من طرف 

السيد عبد الفتاح ابندكالي.

اإليداع   أنجز   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 

في 23 يناير 2121 تحت رقم السجل 

التجاري 42449).
من أآل املستخرج واإلنجاز
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STE POUTRELLES
SARL

تأسيس
على إثر عقد جاص مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم   2121 يناير   (1

بالصيغات  محدو 7  مسؤولية  ذات 

التالية :

 STE  : الشركة  اسم 

.POUTRELLES SARL

: هدف الشركة باملغرب  املوضوع 

أو بالخارج :

بيع موا  البناء بالتقسيط.

 ،(8 شقة   ،22  : املقر االآتلاعي 

وا   وزنقة  فاس  وا ي  زنقة  ملتقى 

 رعة - أكدال - الرباط.

11.111)  رهم   : املال  رأس 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

كلها  لكل واحد7 حررت  11)  رهم 

ومقسلة بين الشركاء كالتالي :

السيد عبد الفتاح ابندكالي : 334 

حصة.

 333  : السيد عبد العالي ابندكالي 

حصة.

 511  : ابندكالي  هشام  السيد 

حصة.

99 سنة من تاريخ إنشائها   : املد7 

ما عدا في حالة تلديدها أو فسخها 

مسبقا.

التسييف : الشركة مسيف7 من طرف 

السيد عبد الفتاح ابندكالي.

اإليداع   أنجز   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 

في 23 يناير 2121 تحت رقم السجل 

التجاري )4245).
من أآل املستخرج واإلنجاز
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STE YGO
SARL AU

تأسيس
على إثر عقد جاص مؤرخ بتاريخ 

25  يسلبف 9)21 تم تأسيس شركة 

بشريك  محدو 7  مسؤولية  ذات 

وحيد بالصيغات التالية :

.STE YGO : اسم الشركة

: هدف الشركة باملغرب  املوضوع 

أو بالخارج :

بيع موا  البناء بالتقسيط.

 ،(8 شقة   ،22  : املقر االآتلاعي 

وا   وزنقة  فاس  وا ي  زنقة  ملتقى 

 رعة - أكدال - الرباط.

11.111)  رهم   : املال  رأس 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

كلها  لكل واحد7 حررت  11)  رهم 

السيد ياسين العبا ي.

99 سنة من تاريخ إنشائها   : املد7 

ما عدا في حالة تلديدها أو فسخها 

مسبقا.

التسييف : الشركة مسيف7 من طرف 

السيد ياسين العبا ي.

اإليداع   أنجز   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكلة التجارية بالرباط 

في 23 يناير 2121 تحت رقم السجل 

التجاري 42447).
من أآل املستخرج واإلنجاز
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IX إقامات دار السعادة

شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسلالها : 1.111)  رهم

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدو 7
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

بالدار  واملسجل   21(9 نوفلبف   25

  ،21(9 7)  يسلبف  بتاريخ  البيضاء 

لشركة  األسا�سي  النظام  إنشاء  تم 

ذات   ،IX السعا 7  إقامات  ار 

البيانات  ذات  محدو 7،  مسؤولية 

التالية :

IX 7 التسلية : إقامات  ار السعا

الغرض : اإلنعاش العقاري بجليع 

أشكاله.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تقييدها بالسجل التجاري.

هو  الشركة  رأسلال   : الرأسلال 

1.111)  رهم مقسم إلى 11) حصة 

اآتلاعية ذات قيلة اسلية قدرها 

11)  رهم للحصة، مكتتبة بالكامل 

الشركاء  على  مقسم  نقدا،  ومحرر7 

حسب الشكل امتي :

 51  : سني  برا 7  هشام  السيد 

حصة اآتلاعية.

 51  : سني  برا 7  سعد  السيد 

حصة اآتلاعية.

برج  حي مارينا،   : املقر االآتلاعي 

7 و8، الدار   ،6 3، الطابق  كريستال 

البيضاء.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

واستثناء  )3  يسلبف،  يناير إلى متم 

فهي  األولى،  املالية  للسنة  بالنسبة 

السجل  في  التقيد  تاريخ  من  تبتدئ 

التجاري وتختتم إلى غاية )3  يسلبف 

.21(9

النظام  بلقت�سى   : التسييف 

تعيين  تم  فقد  للشركة  األسا�سي 

الحامل  سني  برا 7  هشام  السيد 

 BE577487 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مسيف وحيد للشركة وذلك ملد7 غيف 

محد 7.

والتصريح  القانوني  اإليداع  تم 
التجاري  بالسجل  بالتسجيل 

البيضاء  بالدار  التجارية  لللحكلة 

تحت رقم   21(9 25  يسلبف  بتاريخ 

.724726
للبيان

املسيف
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X إقامات دار السعادة
شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسلالها : 1.111)  رهم

إنشاء شركة ذات مسؤولية محدو 7
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

بالدار  واملسجل   21(9 نوفلبف   25

  ،21(9 7)  يسلبف  بتاريخ  البيضاء 

لشركة  األسا�سي  النظام  إنشاء  تم 

ذات   ،X السعا 7  إقامات  ار 

البيانات  ذات  محدو 7،  مسؤولية 

التالية :

X 7 التسلية : إقامات  ار السعا

الغرض : اإلنعاش العقاري بجليع 

أشكاله.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تقييدها بالسجل التجاري.

هو  الشركة  رأسلال   : الرأسلال 

1.111)  رهم مقسم إلى 11) حصة 

اآتلاعية ذات قيلة اسلية قدرها 

11)  رهم للحصة، مكتتبة بالكامل 

الشركاء  على  مقسم  نقدا،  ومحرر7 

حسب الشكل امتي :
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 51  : سني  برا 7  هشام  السيد 

حصة اآتلاعية.

 51  : سني  برا 7  سعد  السيد 

حصة اآتلاعية.

برج  حي مارينا،   : املقر االآتلاعي 

7 و8، الدار   ،6 3، الطابق  كريستال 

البيضاء.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

واستثناء  )3  يسلبف،  يناير إلى متم 

فهي  األولى،  املالية  للسنة  بالنسبة 

السجل  في  التقيد  تاريخ  من  تبتدئ 

التجاري وتختتم إلى غاية )3  يسلبف 

.21(9

النظام  بلقت�سى   : التسييف 

تعيين  تم  فقد  للشركة  األسا�سي 

الحامل  سني  برا 7  هشام  السيد 

 BE577487 رقم  الوطنية  للبطاقة 

مسيف وحيد للشركة وذلك ملد7 غيف 

محد 7.

والتصريح  القانوني  اإليداع  تم 

التجاري  بالسجل  بالتسجيل 

البيضاء  بالدار  التجارية  لللحكلة 

تحت رقم   21(9 25  يسلبف  بتاريخ 

.724727
للبيان

املسيف
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ائتلانية القدس

1)، زنقة بكين، شقة رقم 3،املحيط، الرباط

الهاتف/الفاكس : )15.37.71.62.2

غلوبال لوجيستيك رود
(غ ل ف(

قطاع رقم 49 القطاع الصناعي 

الزهر7 الولجة سال

السجل التجاري رقم : )15)3

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

القانون  وضع   21(9 3)  يسلبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

تحلل  وحيد  بشريك  محدو 7 

الخصائص التالية :

لوآيستيك  غلوبال   : التسلية 

فو  (غ ل ف(.

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدو 7 بشريك وحيد.

نقل البضائع   : الهدف االآتلاعي 
املتفق  بحلولتها  السيار7  بواسطة 
(نقل  طن   (5 عن  تقل  والتي  عليها 

حضري(.
تخزين املوا  الغدائية والخدمات 

اللوآستية.
11.111)  رهم   : الرأسلال 
 (11 من  سهم   (111 إلى  مقسلة 

 رهم لكل منهلا.
 49 رقم  قطاع   : االآتلاعي  املقر 
القطاع الصناعي الزهر7 الولجة سال.
املد7 : 99 سنة من تاريخ تأسيسها.
سوف تدار الشركة من   : اإل ار7 

قبل السيد علر غفيف.
جدمة  في  القانوني  اإليداع  تم 
السجل التجاري باملحكلة االبتدائية 
سال لوالية الرباط - سال، زمور، زعيف 
2121 مسجل تحت  يناير   21 بتاريخ 

رقم السجل التجاري 15)3.
328 P

TOURISME MONTAGE
شركة مساهلة

رأسلالها : 711.111  رهم
مقرها االآتلاعي : شارع محلد 

الخامس قصبة تا لة
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
 ،21(9 نوفبف  فاتح  بتاريخ  املنعقد 
 TOURISME شركة  ملساهمي 
MONTAGE املشار إليها أعاله، تقرر 

ما يلي :
فاطلة  املرحومة  وفا7  معاينة 

جلوق، رئيسة الشركة.
الرأسلال  توزيع  على  املصا قة 

االآتلاعي.
القدماء  اإل اري  مجلس  تعيين 
السيد7 مارية صفاص كرئيسة مدير7 
لبطاقة  والحاملة  للشركة،  عامة 
.AK38(6865 التعريف الوطنية رقم
تعيين املجلس اإل اري الجديد في 
شخص : السيد علي هاشم، والحامل 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A416162

في  اإل اري  املجلس  يتكون 

أشخاص :

والحاملة  السيد7 مارية صفاص  

.AK38(6865 لجواز السفر رقم

والحامل  هاشم،  علي  السيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.A416162

ويشوش،  جديجة  السيد7 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  والحاملة 
.IA(17591 رقم

بلقت�سى محضر مداولة املجلس 

 ،21(9 نوفلبف  فاتح  بتاريخ  اإل اري 

تم تفويض الصالحية للسيد7 مارية 

صفاص، كرئيسة مدير7 عامة.

بإمضائها  ملتزمة  الشركة  وتبقى 

املنفر  للسيد7 مارية صفاص.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة االبتدائية بقصبة 

تحت   2121 يناير   23 بتاريخ  تا لة 
رقم 2).

املجلس اإل اري
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 SOCIETE ARAJDAL

 COMPANY MULTI

SERVICES
SARL

33, lotissement Zahidi I

Sidi Allal Bahraoui Tiflet

RC : 27673

عن  أصدر  الذي  لللقتفح  تنفيذا 

موضوع  االستثنائي،  العام  الجلع 

رقم  تحت  بتيفلت  املسجل  املحضر 

2121 قد تقرر  23 يناير  551 بتاريخ 

ما يلي :

ذات  للشركة  النهائي  التفكيك 

 SOCIETE املحدو 7  املسؤولية 

 ARAJDAL COMPANY MULTI

ارآدال  السيد  وتعيين   ،SERVICES

سالفة  للشركة  مفكك  ابراهيم 

الذكر مع تخويله آليع الصالحيات 

املتعلقة  العلليات  كل  إنهاء  قصد 

بالتفكيك.

بكتابة  تم  قد  القانوني  اإليداع 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ  41 رقم  تحت   بالخليسات 

29 يناير 2121.

330 P

GMT LUXURY TRAVEL
SARL AU

تفويت حصص الشركة والتسييف
بلقت�سى محضر مؤرخ بالرباط في 

28 يناير 2121 تم تغييف بعض قوانين 

الشركة وحد  ما يلي :

من  التسييف  تحويل   : التسييف 

السيد7  إلى  حلداوي  اناس  السيد 

سهام علمي وهابي ملد7 غيف محدو 7.

اناس  السيد  تفويت   : الحصص 

حلداوي حصص الشركة بيلا حد  

111) حصة إلى السيد7 سهام  قدره 

علمي وهابي.

للسيد7  حصة   (111 املجلوع 

سهام علمي وهابي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   21(9 أبريل   (5 بتاريخ 

السجل التجاري )3439).
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STE GADEF
SARL AU

رأسلالها : 111.111.)  رهم

املقر االآتلاعي : علار7 31، شقة 8
زنقة موالي احلد الوكيلي، حسان

الرباط

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

تأسيس  تم   ،2121 يناير   21

كا ف«  »شركة  اسم  تحلل  شركة 

املليزات  عل  تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.و 

التالية :

 ،31 علار7   : االآتلاعي  املقر 
زنقة موالي احلد الوكيلي،   ،8 شقة 

حسان، الرباط.

الهدف االآتلاعي :

منعش عقاري.

أعلال البناء.
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مد7 االستلرار : 99 سنة.

111.111.)  رهم،   : املال  رأس 

فئة  من  حصة   (1.111 إلى  مقسم 

11)  رهم موزع كلا يلي :

 (1.111  : بوكنيفي  علر  السيد 

حصة.

السيد علر  تعيين  تم   : التسييف 

غيف  ملد7  للشركة  كلسيف  بوكنيفي 

محدو 7.

من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في )3  يسلبف.

لتكوين  بعد اقتطاع %5   : األرباح 

يوزع  القانوني،  االحتياط  صندوق 

الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  بالرباط  التجارية 

التجاري رقم 42573).
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األستاذ عبد هللا العزم

موثق بالدار البيضاء

3، زنقة أكا ير، زاوية زنقة علر السالوي

شقة رقم 3، الطابق األر�سي

الهاتف : 15.22.2.24.18

LANA CASH شركة
ش.م

شركة مساهلة

رأسلالها : 1.111.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : 3، زنقة أبو ظبي 

الوازيس (13)21( الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 434227

املنعقد  الجلع  محضر  بلقت�سى 

9)21 قرر مجلس  25 أكتوبر  بتاريخ 

اإل ار7 :

قبول استقالة السيد احلد رحو 

من مهامه كلتصرف ورئيس مجلس 

اإل ار7.

السقاط  لطفي  السيد  تعيين 

كرئيس ملجلس اإل ار7.

تعيين السيد عبد الحكيم اكومي 

املتبقية من  املد7  كلتصرف إلتلام 

االنتداب.

قبول استقالة السيد عبد الحكيم 

اكومي من منصب مدير عام.

الرحلان  عبد  السيد  تعيين 

مبفوك في منصب مدير عام.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ البيضاء،  للدار   التجارية 

22 يناير 2121 تحت رقم 8)7279.
للخالصة والبيان

األستاذ عبد هللا العزم
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STE BLEM IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

فال فلوري، شارع J، رقم 9

املكتب رقم )، القنيطر7

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ 7 يناير 

األسا�سي  القانون  وضع  تم   2121

محدو 7  مسؤولية  ذات  لشركة 

بالخصائص التالية :

STE BLEM IMMO : التسلية

فلوري،  فال   : االآتلاعي  املقر 
 ،( رقم  املكتب   ،9 رقم   ،J شارع 

القنيطر7.

موضوع الشركة : منعش عقاري.
رأسلال الشركة : 11.111)  رهم 

مقسلة إلى 111) حصة بقيلة 11) 

الشكل  على  موزعة  للواحد7   رهم 

التالي :

السيد لهبوبي سعيد 251 حصة.

 251 االله  عبد  مهيدية  السيد 

حصة.

 251 رشيد  بوالعلف  السيد 

حصة.

 251 السعيد  الجوطي  السيد 

حصة.

املد7 : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسييف 

الجوطي  والسيد  رشيد  بوالعلف 

السعيد.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 
رقم 54183 بتاريخ 28 يناير 2121.

334 P

RH AUTO
SARL AU

 بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ

نظام  تكوين  تم   2121 يناير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد  شريك  ذات  املحدو 7 

جصائصها كالتالي :

 RH AUTO : التسلية

الهدف : تلارس الشركة األهداف 

التالية :

الجديد7  السيارات  استيفا  

واملستعللة.

االستيفا  والتصدير.

استيفا  معدات اإلسعاف والعتا .

الشقة بالطابق   : املقر االآتلاعي 

 94 العلار7   5 رقم  الواقع ب  األول 

زنقة نابولي املحيط - الرباط.

 (1.111  : االآتلاعي  املال  رأس 

 رهم مقسم إلى 11) حصة قيلة كل 

واحد7 11)  رهم.

التسييف : تم تعيين السيد الحسين 

الراشيدي الحامل لبطاقة التعريف 

كلسيف   ،M(14836 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملد7 غيف محدو 7.

وضع  تم  القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

السجل التجاري )4252).

325 P

DELTA E.S
SARL AU

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

يناير   (6 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

املحين  األسا�سي  والنظام   2121

بتاريخ 6) يناير 2121 تم ما يلي :

االآتلاعي  النشاط  توسيع 

للشركة بإضافة النشاط التالي :

نقل البضائع للحساب الخاص.

للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 

وتعديل الفصول التي شللها التغييف.

القانوني لدى كتابة  وتم اإليداع 

الضبط باملحكلة التجارية في الرباط 

رقم  تحت   ،2121 يناير   31 بتاريخ 

.(14(61

336 P

FAMILY CREME
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الحصص  تفويت  وعقد  االستثنائي 

بتاريخ املحين  األسا�سي   والنظام 

3) يناير 2121 تم ما يلي :

التي  اآتلاعية  حصة   511 نقل 

في حوز7 السيد الحسن الداو ي من 

يلتلكها  التي  اآتلاعية  حصة   511

إلى السيد جليفي عبد الواحد.

للشركة  القانونية  الصفة  تغييف 

الشركة  إلى  املسؤولية  املحدو ية 

املحدو ية املسؤولية بشريك وحيد.

الحسن  السيد  املسيف  استقالة 

الداو ي وتعيين مسيف آديد السيد 

جليفي عبد الواحد.

للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 

وتعديل الفصول التي شللها التغييف.

القانوني لدى كتابة  وتم اإليداع 

الضبط باملحكلة االبتدائية في سال 

رقم  تحت   ،2121 يناير   27 بتاريخ 

.34137

337 P

SAIDE VTC
شركة ذات مسؤولية محدو 7

الرأسلال : 11.111)  رهم

79، شارع ابن سينا، الشقة ))

أكدال، الرباط

س.ت 42475)

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7

املسجل  العرفي  العقد  بلوآب 

قد  بالرباط،   2121 يناير   28 في 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدو 7 تحلل الخصائص التالية :

SAIDE VTC : التسلية

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدو 7.
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املوضوع :

توفيف أو إ ار7 منصة على شبطة 
اإلنتفنت أو تطبيقات الهاتف املحلول 

الذين  العلالء  وتوصيل  للحجز 

يطلبون السائقين، ويعللون بلوآب 

املتعلق   13-114 رقم  القانون 

اجتاروا  اللذين  الذاتيين  باملقاولين 

النشاط التالي :

النقل الحضري والضواحي.

النقل البفي للركاب امجرين.

النقل بسيار7 أآر7.

وتطوير  الكلبيوتر  مواقع  إنشاء 

التي  املحلولة  الهواتف  تطبيقات 

.iOS و Android تعلل بنظام

ابن  شارع   ،79  : املقر االآتلاعي 

سينا، الشقة ))، أكدال، الرباط.

الرأسلال : 11.111)  رهم 111) 

 251 السيد محلد بوعسال  حصة، 

 211 مرغا   عثلان  السيد  حصة، 

 361 مساوي  حلز7  السيد  حصة، 

املفتحي  أمين  محلد  السيد  حصة، 

91) حصة.

املسيف : السيد محلد بوعسال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121 تحت رقم 87765.

338 P

شركة صن بووا
SUN BOIS

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 ملساهم وحيد

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

تم وضع قوانين   21(9 6)  يسلبف 

الشركة ذات املليزات التالية :

 SUN : شركة صن بووا  التسلية 

BOIS

ذات  الشركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 7 ملساهم وحيد.

املوضوع : يتعلق نشاط الشركة :

 - الخشب  أنواع  آليع  تسويق 

املنصات  معالجة األجشاب وإصالح 

الخشبية - التجار7 العامة.

صهيب  شارع   : الرئي�سي  املقر 

سيدي   21 رقم   39 بلوك  الرومي 

البفنو�سي الدار البيضاء.

الرأسلال : حد  في مبلغ 411.111 

حصة من   4111 إلى   رهم مقسلة 

فئة 11)  رهم اسلية لشريك وحيد 

 4111 ب  برغالوي  ميلو   السيد 

حصة.

السيد  طرف  من  تسيف   : اإل ار7 

ميلو  برغالوي ملد7 غيف محدو 7.

 99  : املعنوية  الشخصية  مد7 

من تاريخ الحصول على  سنة ابتداء 

السجل التجاري.

من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في نهاية  يسلبف.

الشركة  عقو   إيداع  تم  لقد 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

رقم  تحت   2121 يناير   29 يوم 

التجاري  السجل  والرقم   728743

.45477(

339 P

شركة أ.م.ن.د
ش.م.م

 وار لحجر أوال  غانم الصباح

الصخيفات

تطبيقا ملقتضيات محضر الجلع 

أ.م.ن.   لشركاء  االستثنائي  العام 

تقرر  ،21(9 2)  يسلبف   بتاريخ 

ما يلي :

آليع  تفويت  على  املصا قة 

في  كانت  التي  االآتلاعية  الحصص 

إلى  مصطفى  كرماح  السيد  ملكية 

السا 7 :

 - محلد الغازي   - رضوان الغازي 

ليلى عنتف7.

الجديد  التوزيع  على  املصا قة 

للحصص االآتلاعية التي أصبحت 

كالتالي :

السيد رضوان الغازي 611 حصة.

السيد محلد الغازي 211 حصة.

السيد7 ليلى عنتف7 211 حصة.

تغييف الشكل القانوني للشركة من 
شركة لشريك وحيد إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7.
كرماح  السيد  استقالة  قبول 

مصطفى كلسيف للشركة.
 (7  : املقر االآتلاعي من  تحويل 
أكدال الرباط   9 شارع االبطال رقم 
:  وار لحجر أوال  غانم الصباح  إلى 

الصخيفات.
الغازي  رضوان  السيد  تسلية 
غيف  ملد7  للشركة  آديد  كلسيف 

محدو 7.
تحيين القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملصلحة التجارية بالرباط 
رقم  تحت   2121 يناير   28 بتاريخ 

.(14(41
س.ت : 22417).

340 P

COBATO شركة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 ،21(9 26 أغسطس  بالرباط بتاريخ 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 
يوآد  التي  وحيد  بشريك  املحدو 7 
79 شارع ابن سينا الشقة  مقرها ب 

رقم 4) أكدال، الرباط.
الهدف االآتلاعي هو :

الخدمات املختلفة والبناء.
11.111)  رهم  رأسلال الشركة 
فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

11)  رهم للحصة الواحد7.
 (111 علر  املصباحي  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 
التأسيس أي من تاريخ وضع السجل 

التجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
)3  يسلبف من كل سنة ما عدا السنة 
األولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التسييف : السيد علر املصباحي.
 : التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

989)4) الرباط.
341 P

BAMOTORS MAROC
س.ت الدار البيضاء رقم 33)))3

تغييف اسم الشركة
العام  الجلع  محضر  بلوآب 

)3  يسلبف  ب  املنعقد  االستثنائي 

 KIA MOTORS للشركة   ،21(9

شركة   ،BINOMEIR GROUP
 53.154.(11 رأسلالها  مساهلة، 

االآتلاعي  مقرها  الكائن   رهم، 

موالي  شارع   ،(91 البيضاء،  بالدار 
قرر  السو اء،  الصخور  إسلاعيل، 

ما يلي :

إلى  الشركة  اسم  تغييف 

.BAMOTORS MAROC

تعديل القانون األسا�سي للشركة 

بالتوافق.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكتابة 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت   ،2121 يناير   28 في  البيضاء، 
رقم 728581.

342 P

شركة بريتيش إنتفناشيونال 

سكول برايفت
ملجلس  عرفي  عقد  بلقت�سى 

نوفلبف   5 بتاريخ  املنعقد  اإل ار7 

9)21، تم :
قبول استقالة السيد منيف هواري 

من مهامه كعضو مجلس إ ار7.
ماري  لويز  بالسيد7  تعويض 

رقم  السفر  لجواز  الحاملة  بينفايس 

بريطانية  آنسيتها   717516299

 (965 ماي   31 بتاريخ  مز ا 7 

املتحد7  باملللكة  بويركسوورت 

لشركة  إ ار7  مجلس  عضو  لتصبح 

بريتيش إنتفناشيونال سكول برايفت.

قبول استقالة السيد7 آن هوالز 

مو  من مهامه كعضو مجلس إ ار7.

التشكيلة الجديد7 ملجلس اإل ار7 

تكون كالتالي :

السيد بوبكر الفهدي رئيس.

عضو  ضليف  أبو  محلد  السيد 

مجلس إ ار7 مدير عام.
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تيلوتي  سيويل  طوين  السيد 

باتريك عضو مجلس إ ار7.

السيد الين آون ستيوارت عضو 

مجلس إ ار7.

عضو  الفهدي  عدنان  السيد 

مجلس إ ار7.

عضو  الفهدي  وفاء  السيد7 

مجلس إ ار7.

السيد7 لويز ماري بينفايس عضو 

مجلس إ ار7.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

727192 بتاريخ 5) يناير 2121.

343 P

BENRAHHALATE شركة

شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأس املال : 21.111  رهم

املقر االآتلاعي : 21، زنقة مراكش

مكناس

السجل التجاري رقم 89)8)

للجلع  محضر  بلقت�سى 

بتاريخ املنعقد  العا ي  غيف   العام 

االآتلاعي  باملقر   21(9 9)  يسلبف 

شركة   BENRAHHALATE لشركة 

ذات مسؤولية محدو 7 تقرر ما يلي :

على  واملوافقة  االستعراض 

التصفية.

الشركة  ملصفي  اإلبراء  إعطاء 

السيد ندير بنفحاالت.

التصفية النهائية للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحكلة التجارية بلكناس 

9)21، تحت رقم  27  يسلبف  بتاريخ 

.5593
من أآل اإلشار7 والبيان

إمضاء : املسيف القانوني

344 P

 SOCIETE DE

 DEVELOPPEMENT DES

VIANDES ROUGE
SODEVIR - SARL

حل الشركة
تبعا ملحضر الجلعية العامة غيف 

 SOCIETE شركة  لشركاء  العا ية 

 DE DEVELOPPEMENT DES

  VIANDES ROUGE - SODEVIR

املنعقد7  املحدو 7  املسؤولية  ذات 

قرر   ،21(8 فاتح  يسلبف  بتاريخ 

الشركاء ما يلي :

الحل املسبق للشركة :

احلامو،  كريم  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

بالرباط  الساكن   ،ID155037 رقم 

بصفته املصفي جالل مد7 التصفية.

 ،( رقم  مكتب   : التصفية  مقر 

زاوية شارع موالي إسلاعيل وإ ريس 

األكبف، إقامة شيلاء، القنيطر7.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

بالقنيطر7  االبتدائية  باملحكلة 

8)21، تحت رقم  ))  يسلبف  بتاريخ 

.62475

التعديلي  التصريح  إيداع  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 بتاريخ 

 3783 تحت رقم   21(8 ))  يسلبف 

بالسجل التفتيبي.
للتلخيص والنشر

التسييف

345 P

PRO TEAM MEDIA
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

مؤرخ في تلار7 بتاريخ 1) يناير 2121 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 بشريك وحيد.

الهدف االآتلاعي : 

السلعي  واإلنتاج  اإلعالم  وسائل 

البصري.

جدمات اإلنتاج اإلعالمي.

رأسلال الشركة : 11.111)  رهم 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

11)  رهم للحصة الواحد7.

 (111  : فهمي  إنصاف  السيد7 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3  يسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ((7 تجزئة الفتوح علار7   : املقر 

شقة 3 شارع القاهر7 تلار7.

املسيف : السيد7 إنصاف فهمي.

346 P

 GROUPE SCOLAIRE

ZGHARI II PRIVE

SARL

رأسلال 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : فيال رقم 56) حي 

االندلس تيفلت

سجل تجاري رقم : 28485

التعريف الضريبي رقم : 26197873

I - هبة حصص اآتلاعية :

حرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بنعيشوش  أيوب  األستاذ  بلكتب 

9  يسلبف  بتاريخ  بتيفلت  موثق 

9)21، والذي بلوآبه :

اآعيط،  هاآر  امنسة  وهبت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

حصصها  آليع   ،DB21100 رقم 

الشركة  في  تللكها  التي   611 بنسبة 

لفائد7 والدها السيد بناصر اآعيط، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم X34699 بنسبة 11)  رهم لكل 

حصة.

مجلوع الحصص 111) حصة.

محضر الجلعية العامة غيف   -  II

العا ية :

بلقت�سى عقد توثيقي ل محضر 

حرر  العا ية  غيف  العامة  الجلعية 

بنعيشوش  أيوب  األستاذ  بلكتب 

9  يسلبف  بتاريخ  بتيفلت  موثق 

 GROUPE SCOLAIRE«  ،21(9

والذي   ZGHARI II PRIVE« SARL

بلوآبه قرر الشركاء ما يلي :

هاآر  امنسة  استقالة  قبول 

اآعيط، بصفتها مشاركة في اإل ار7.

اآعيط،  بناصر  السيد  تعيين 

مسيف  وحيد  للشركة.

اإلمضاء للسيد بناصر اآعيط.

النظام  تحيين  على  املوافقة 

األسا�سي للشركة.

للوثائق  القانوني  اإليداع  تم 

بالخليسات  االبتدائية  باملحكلة 

تحت رقم 42 بتاريخ 29 يناير 2121.

347 P

EREXA

ASSURANCES ABDELKRIM
تأمينات عبد الكريم

الكائنة بشارع الحزام الكبيف بلوك 6 

رقم 55) الحي املحلدي

الدار البيضاء

الجلع  قرارات  محضر  بلوآب 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

6 أغسطس 2117 تقرر ما يلي :

تفويت الحصص االآتلاعية :

حصة   91 املصا قة على تفويت 

إركسا  شركة  ملكية  في  اآتلاعية 

السيد7  ملكية  في  حصص  و1) 

أمهاني ابحلاوي و 51 حصة في ملكية 

السيد7 فايق هنية لفائد7 السيد عبد 

الكريم ابحلاوي بلوآب عقد توقيع 

جاص بتاريخ 2 أغسطس 2117.

الجديد  التوزيع  على  املوافقة 

لرأس املال :

الحصص  لتفويت  طبقا 

على  املصا قة  تلت  االآتلاعية 

الجديد  التوزيع  على  املوافقة 

للرأسلال االآتلاعي.
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شكليات وسلطات :

إلى  الصالحيات  آليع  إعطاء 

هذا  من  مقتطف  أو  نسخة  حاملي 

املطلوبة  اإلآراءات  لتنفيذ  املحضر 

بلوآب القانون.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

أكتوبر 2117 تحت رقم 823)31.
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EREXA

ASSURANCES ABDELKRIM
تأمينات عبد الكريم

الكائنة بشارع الحزام الكبيف بلوك 6 

رقم 55) الحي املحلدي

الدار البيضاء

الجلع  قرارات  محضر  بلوآب 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

2   يسلبف 2119 تقرر ما يلي :

تفويت الحصص االآتلاعية :

املصا قة على تفويت 451 حصة 

فايق  السيد7  ملكية  في  اآتلاعية 
ابحلاوي  امنستين  لفائد7  هنية 

مريم وابحلاوي آمال مناصفة بينهلا 

بلوآب عقد توقيع جاص بتاريخ 31 

نوفلبف 2119.

رفع رأسلال الشركة :

رفع رأسلال الشركة من 11.111) 

 رهم إلى 111.111.)  رهم مع توزيع 

رأس  الحصص حسب نسبة توزيع  

املال الشركة.

تغييف فصول :
تغييف فصل 6 و 7 و 8 من القانون 

األسا�سي للشركة.

شكليات وسلطات :

إلى  الصالحيات  آليع  إعطاء 

هذا  من  مقتطف  أو  نسخة  حاملي 

املطلوبة  اإلآراءات  لتنفيذ  املحضر 

بلوآب القانون.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبفاير 1)21 تحت رقم )5)349.
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EREXA

ASSURANCES ABDELKRIM

تأمينات عبد الكريم

الكائنة بشارع الحزام الكبيف بلوك 6 

رقم 55) الحي املحلدي

الدار البيضاء

الجلع  قرارات  محضر  بلوآب 

 (6 بتاريخ  املنعقد  العام االستثنائي 

 يسلبف 999) تقرر ما يلي :

تفويت الحصص االآتلاعية :

حصة   (11 بيع  على  املصا قة 

اآتلاعية من ملكية السيد7 أمهاني 

ابحلاوي لفائد7 السيد عبد الكريم 

ملكية  في  حصة   61 و  ابحلاوي 

شركة  لفائد7  سعيد  برازي  السيد 

إركسا و1) حصص في ملكية السيد 

إركسا  شركة  لفائد7  أحلد  أطل�سي 

251 حصة في ملكية امنسة مريم  و 

ابحلاوي لفائد7 السيد7 فايق هنية 

جاصة  توقيعات  عقو   بلوآب 

ومنفر 7.

تحويل الشكل القانوني للشركة :

الشكل  تحويل  على  املصا قة 

القانوني للشركة من شركة مجهولة 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  اإلسم 

محدو 7.

شكليات وسلطات :

إلى  الصالحيات  آليع  إعطاء 

هذا  من  مقتطف  أو  نسخة  حاملي 

املطلوبة  اإلآراءات  لتنفيذ  املحضر 

بلوآب القانون.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

 يسلبف 999) تحت رقم 63186).
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 CONCEPTION JOUD

ARCHITECTURE
 شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : علار7 76 سكتور 

D، املغرب العربي، مكتب رقم 2، 

القنيطر7

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى   

بالقنيطر7 تم وضع القانون األسا�سي 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 CONCEPTION  : التسلية 

 JOUD ARCHITECTURE SARL

.AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7 بشريك وحيد.

 76 علار7   : االآتلاعي  املقر 

مكتب  العربي،  املغرب   ،D سكتور 

رقم 2، القنيطر7.

ملارسة مهنة   : الشركة  موضوع 

مهندس معلاري.

رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

11.111)  رهم  مبلغ  في  الشركة 

 (11 111.) حصة بقيلة  مقسم إلى 

بكاملها،  محرر7  للواحد7،   رهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

 : ميس  فيصل  محلد  السيد 

111) حصة.

املد7 : 99 سنة.

أسند إلى السيد محلد   : التسييف 

مغربية،  الجنسية  ميس،  فيصل 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G482(72

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

)3  يسلبف.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 

رقم 54125 بتاريخ )2 يناير 2121.
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STE PLAISANCE TRANS

 شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : 23، زنقة أنوال، 

علار7 فلوري ))، مكتب رقم 4، 

القنيطر7

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى   

بالقنيطر7 تم وضع القانون األسا�سي 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 STE PLAISANCE  : التسلية 

.TRANS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7 بشريك وحيد.

املقر االآتلاعي : 23، زنقة أنوال، 

 ،4 رقم  مكتب   ،(( فلوري  علار7 

القنيطر7.

نقل   : الشركة  موضوع 

املستخدمين.

رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

11.111)  رهم  مبلغ  في  الشركة 

 (11 111.) حصة بقيلة  مقسم إلى 

بكاملها،  محرر7  للواحد7،   رهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

 (111  : سوفيان  فلوس  السيد 

حصة.

املد7 : 99 سنة.

أسند إلى السيد فلوس   : التسييف 

الحامل  الجنسية مغربية،  سوفيان، 

.G257392 للبطاقة الوطنية رقم

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

)3  يسلبف.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 

رقم 53947 بتاريخ 3) يناير 2121.

352 P
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STE FANOUS TRANS

 شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : 23، زنقة أنوال، 

علار7 فلوري ))، مكتب رقم 4، 

القنيطر7

تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى   

بالقنيطر7 تم وضع القانون األسا�سي 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 STE FANOUS  : التسلية 

.TRANS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7 بشريك وحيد.

املقر االآتلاعي : 23، زنقة أنوال، 

 ،4 رقم  مكتب   ،(( فلوري  علار7 

القنيطر7.

موضوع الشركة : نقل البضائع.

رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

11.111)  رهم  مبلغ  في  الشركة 

 (11 111.) حصة بقيلة  مقسم إلى 

بكاملها،  محرر7  للواحد7،   رهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

 (111  : محلد  الطويل  السيد 

حصة.

املد7 : 99 سنة.

التسييف : أسند إلى السيد الطويل 

الحامل  مغربية،  الجنسية  محلد، 

.J160828 للبطاقة الوطنية رقم

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

)3  يسلبف.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 

رقم 54115 بتاريخ 6) يناير 2121.

353 P

AL ASSIL DISTRIBUTIONS
 شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : 23، زنقة أنوال، 

علار7 فلوري ))، مكتب رقم 4، 

القنيطر7

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى   

بالقنيطر7 تم وضع القانون األسا�سي 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 AL ASSIL  : التسلية 

.DISTRIBUTIONS SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7 بشريك وحيد.

املقر االآتلاعي : 23، زنقة أنوال، 

 ،4 رقم  مكتب   ،(( فلوري  علار7 

القنيطر7.

املوا   توزيع   : الشركة  موضوع 

الغذائية والفالحية.

نقل البضائع بواسطة السيارات،  

أو  تساوي  املعتلد7  الحلولة  ذات 

تتجاوز 5) طن.

النقل الجلاعي.

التجار7.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

11.111)  رهم  مبلغ  في  الشركة 

 (11 111.) حصة بقيلة  مقسم إلى 

بكاملها،  محرر7  للواحد7،   رهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

 (111  : السيد لكحل نور الدين 

حصة.

املد7 : 99 سنة.

أسند إلى السيد لكحل   : التسييف 

نور الدين.

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

)3  يسلبف.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 
رقم )5413 بتاريخ )2 يناير 2121.
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 ASDIRAK
 شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

بشريك وحيد
رأسلالها : 11.111)  رهم

 ،D املقر االآتلاعي : 44)، سكتور

 يور امللك القواس، حي يعقوب 

املنصور، الرباط

تحيين نشاط الشركة
العام  الجلع  محضر  على  بناء   

غيف العا ي املنعقد بتاريخ 9  يسلبف 

 ASDIRAK« 9)21 قرر شركاء شركة

مسؤولية  ذات  شركة   »SARL AU

رأسلالها  وحيد  بشريك  محدو 7 

االآتلاعي  مقرها  11.111)  رهم، 

بالرباط 44)، سكتور D،  يور امللك 

تقرر  حي يعقوب املنصور،  القواس، 

ما يلي :

تحديد نشاط الشركة في نشاط 

الفالحة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 يناير   22 بتاريخ 

.(14146
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D.N SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسلالها 11.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : املغرب العربي 

B3، رقم 645 القنيطر7

السجل التجاري رقم 89)48

تفويت حصص، تعيين مسيف آديد 
وتحويل املقر االآتلاعي

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

غيف العا ي املنعقد بالقنيطر7 بتاريخ 

 D.N« لشركة   21(9 31   يسلبف 

مسؤولية  ذات  شركة   »SERVICE

محدو 7، تقرر ما يلي :

تفويت حصص اآتلاعية :

 911 تفويت  على  املصا قة 

11)  رهم  بقيلة  اآتلاعية  حصة 

الداو   السيد  ملك  في  للواحد7، 

الحامل  مغربية،  الجنسية  نجيب، 

 ،(44775 رقم  الوطنية  للبطاقة 

لفائد7 السيد الداو  با ي، الجنسية 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  مغربية، 
.G3(8(79 رقم

تعيين مسيف آديد :

السيد  وتعيين  املسيف  استقالة 

 D.N« لشركة  مسيف  با ي  الداو  

.»SERVICE

تحويل املقر االآتلاعي :

املقر  تحويل  على  املصا قة 

إلى  املذكور7  للشركة  االآتلاعي 

العنوان الجديد :
 645 رقم   ،B3 العربي  املغرب 

القنيطر7.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 24( االبتدائية بالقنيطر7 تحت رقم 

بتاريخ 21 يناير 2121.
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LABO ALWIFAQ
 شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

رأسلالها : 11.111)  رهم

 املقر االآتلاعي : متجر رقم و 3، 

حي الشباب، الزنقة 91 رقم 3) 

بقعة 68 - القنيطر7

تأسيس
بالقنيطر7  عرفي  بلقت�سى عقد   

وضع  تم   ،2121 يناير   7 بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدو 7 ذات املواصفات 

التالية :

 LABO ALWIFAQ  : التسلية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7.

) و  : متجر رقم  املقر االآتلاعي 

3، حي الشباب، الزنقة 91 رقم 3) 

(بقعة 68(، القنيطر7.
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: مستغل مختبف  موضوع الشركة 

للتصوير.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

11.111)  رهم  مبلغ  في  الشركة 

 (11 111.) حصة بقيلة  مقسم إلى 

بكاملها،  محرر7  للواحد7،   رهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

السيد قدور كيليمي : 11) حصة.

 : كيليمي  عصام  محلد  السيد 

451 حصة.

السيد صالح الدين كيليمي : 451 

حصة.

املد7 : 99 سنة.
أسند إلى السيد قدور   : التسييف 

الحامل  الجنسية مغربية،  كيليمي، 

للبطاقة G8359، ملد7 غيف محدو 7.

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

)3  يسلبف.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 
رقم )5411 بتاريخ 6) يناير 2121.
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SOCIETE TIZI
شركة ذات مسؤولية محدو 7

مقرها االآتلاعي : زاوية زنقة 8 

وزنقة 23، متجر رقم 8، القنيطر7

السجل التجاري رقم 25733
رفع رأسلال الشركة

بلقت�سى محضر الجلع العام غيف 

 »TIZI« العا ي املنعقد لشركاء شركة
شركة ذات مسؤولية محدو 7، تقرر 

ما يلي :

رأسلال  رفع  على  املصا قة 

611.111  رهم  بلبلغ  الشركة 

وذلك  111.111.)  رهم،  ليصبح 

بخلق 6.111 حصة اآتلاعية بقيلة 

محرر7 بكاملها  11)  رهم للواحد7، 
بطريقة مقاصا7 مع الحساب الجاري 

 ائني للشركاء.
7 من القانون  6 و  تغييف الفصول 

األسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطر7  االبتدائية 

73981 بتاريخ 7) يناير 2121.
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 SOCIETE BENIMANE

ACADEMY
 شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

بشريك وحيد

رأسلالها : 511.111  رهم

املقر االآتلاعي : مكتب رقم 5، بلوك 

K، رقم 414، اوال  اوآيه، الطابق 

الثاني، القنيطر7

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي بالقنيطر7،   

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

بشريك  املحدو 7  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصفات التالية :

 SOCIETE BENIMANE : التسلية

.ACADEMY SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7.

 ،5 رقم  مكتب   : االآتلاعي  املقر 

اوآيه،  اوال    ،414 رقم   ،K بلوك 

الطابق الثاني، القنيطر7.

موضوع الشركة : مطبعي.

االستشار7 في التسييف.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

511.111  رهم  مبلغ  في  الشركة 

 (11 5.111 حصة بقيلة  مقسم إلى 

بكاملها،  محرر7  للواحد7،   رهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

السيد املصطفى بن اعزيز : 5111 

حصة.

املد7 : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسييف 

الجنسية  اعزيز،  بن  املصطفى 

.G(49161 مغربية، الحامل للبطاقة

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

)3  يسلبف.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 
رقم 54147 بتاريخ 27 يناير 2121.

359 P

SOCIETE 2.H PAPETRIE
 شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

بشريك وحيد
رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : الزنقة 1)3، رقم 9، 

آر 7 القا�سي، القنيطر7

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى   

بالقنيطر7، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 SOCIETE 2.H  : التسلية 

.PAPETRIE SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7 بشريك وحيد.

املقر االآتلاعي : الزنقة 1)3، رقم 

9، آر 7 القا�سي، القنيطر7.

موضوع الشركة : وراقة.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

11.111)  رهم  مبلغ  في  الشركة 

 (11 111.) حصة بقيلة  مقسم إلى 

بكاملها،  محرر7  للواحد7،   رهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

 (111  : حضار  حلز7  السيد 

حصة.

املد7 : 99 سنة.

أسند إلى السيد حلز7   : التسييف 

الحامل  مغربية،  الجنسية  حضار، 

.G91(655 للبطاقة

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

)3  يسلبف.
التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 
7)  يسلبف  بتاريخ   53819 رقم 

.21(9

360 P

ZGAOUI TRANS

 شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : رقم 98))، 

اإلسلاعيلية II، القنيطر7

تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى   

بالقنيطر7، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات  ذات  وحيد  بشريك 

التالية :

 ZGAOUI TRANS  : التسلية 

.SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7 بشريك وحيد.

 ،((98 رقم   : االآتلاعي  املقر 

اإلسلاعيلية II، القنيطر7.

نقل   : الشركة  موضوع 

املستخدمين.

رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 

11.111)  رهم  مبلغ  في  الشركة 

 (11 111.) حصة بقيلة  مقسم إلى 

بكاملها،  محرر7  للواحد7،   رهم 

مكتتبة وموزعة على الشركاء كالتالي :

 (111  : الزكاوي  محلد  السيد 

حصة.

املد7 : 99 سنة.

أسند إلى السيد محلد   : التسييف 

الحامل  مغربية،  الجنسية  الزكاوي، 

.G488188 للبطاقة

السنة املالية : من فاتح يناير  إلى 

)3  يسلبف.

التجاري  بالسجل  التقييد  تم 

باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 

رقم )5416 بتاريخ 27 يناير 2121.

361 P



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (75(

PSYKOTOP شركة
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

بشريك وحيد
رأسلالها 11.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : زاوية زنقة صالح 
الدين ومحلد الديوري، رقم 24)-

26) مكتب 4 - القنيطر7
مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2121 يناير   9 بتاريخ  بالقنيطر7 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  محدو 7  مسؤولية 

لتكون جاصياتها كالتالي :
التسلية : »بسيكوطوب« ش.م.م.

الهدف : تأطيف ونصائح.
املقر االآتلاعي : زاوية زنقة صالح 
-(24 رقم  الديوري  ومحلد  الدين 

26) مكتب 4 - القنيطر7.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التسجيل النهائي للشركة.
الشركاء : السيد رضوان رزقي.

السنة االآتلاعية : من فاتح يناير 
إلى )3  يسلبف.

التسييف : عين السيد رضوان رزقي 
كلسيف للشركة.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل 
الضبط  كتابة  لدى  التجاري 
باملحكلة االبتدائية بالقنيطر7 تحت 

رقم 54167.
362 P

MON FRERE
SARL

غيف  العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 
العا ي املنعقد يوم 4) أكتوبر 9)21 
 »MON FRERE SARL« لشركة 
بشريك  املسؤولية  محدو 7  شركة 
وحيد رأسلالها 111.111.)  رهم تم 

االتفاق على ما يلي :
أوال : تفويت الحصص من السيد 
السيد  إلى  الواحد  عبد  كحيحل 

كحيحل آوا .
القانوني  الشكل  تغييف   : ثانيا 
مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدو 7 

محدو 7 بشريك وحيد.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

14133) في تاريخ )2 يناير 2121.

363 P

GHAIT DEVELOPPEMENT
SARL AU

العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 

 27 يوم  املنعقد  العا ي  غيف 

 GHAIT« لشركة   21(9  يسلبف 

 »DEVELOPPEMENT SARL AU

بشريك  املسؤولية  محدو 7  شركة 

تم  531.111  رهم  رأسلالها  وحيد 

االتفاق على ما يلي :

رفع رأسلال الشركة :

من  الشركة  رأسلال  رفع  تم 

 (.111.111 إلى  531.111  رهم 

 رهم وبذلك يكون الفصل 7 و 8 من 

قانون الشركة قد تغيف كلا يلي :

على  املولى  عبد  السايح  السيد 

111.)  رهم للحصة  111) حصة بـ 

أي ما يعا ل 111.111.)  رهم.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

28)14) في تاريخ 27 يناير 2121.

364 P

CECODIM
SARL AU

غيف  العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 

27  يسلبف  يوم  املنعقد  العا ي 

 CECODIM SARL« لشركة   21(9

املسؤولية  محدو 7  شركة   »AU

 (1.111 رأسلالها  وحيد  بشريك 

 رهم تم االتفاق على ما يلي :

من  الشركة  رأسلال  رفع  تم 

251.111  رهم  إلى  1.111)  رهم 

بخلق 2411 حصة بقيلة 11)  رهم 

للحصة.

251.111  رهم  من  وتخفيضه 

إلى 11.111)  رهم إلزالة الخسار7 في 

قيلة 51.111)  رهم.

من   8 و   7 وبذلك يكون الفصل 
قانون الشركة قد تغيف كلا يلي :

 (111 السيد7 النوهي زينب على 
ما  أي  للحصة  11)  رهم  بـ  حصة 

يعا ل 11.111)  رهم.
القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

13975) في تاريخ 5) يناير 2121.
365 P

BNT BUILDING
SARL

غيف  العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 
27  يسلبف  يوم  املنعقد  العا ي 
 BNT BUILDING« لشركة   21(9
املسؤولية  محدو 7  شركة   »SARL
 (11.111 رأسلالها  وحيد  بشريك 

 رهم تم االتفاق على ما يلي :
أوال : تفويت الحصص من السيد 
السيد  إلى  الرحيم  عبد  شريفة  بن 
والسيد  الرحلان  عبد  طيبوش 

عبد الخالق نقابي.
استقالة السيد بن شريفة   : ثانيا 
الشركة  تسييف  من  الرحيم  عبد 
على  الشركة  تسييف  توقف  وبذلك 
السيد طيبوش عبد الرحلان لوحده.
القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 
باملحكلة التجارية بالرباط تحت رقم 

14134) في تاريخ )2 يناير 2121.
366 P

LE JARDIN DORE PRIVE
SNC

غيف  العام  الجلع  ملداوالت  تبعا 
21  يسلبف  يوم  املنعقد  العا ي 
 LE JARDIN DORE« لشركة   21(9
برأسلال  شركة   »PRIVE SNC
 1.111.111)  رهم تم االتفاق على

 ما يلي :
الفسخ املسبق لشركة.

تحديد مكان التصفية في فيال رقم 
21 املجد سكتور 2 تامسنا تلار7.

القانوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 
يناير   27 باملحكلة التجارية بالرباط 

2121 تحت رقم 27)14).
367 P

 STE MULTI SERVICES

MULTIGO
SARL AU

راسلالها : 11.111)  رهم

تعديل
االستثنائي  العام  الجلع  قرر 

يناير   22 بتاريخ  املنعقد  للشركة 
التجاري  السجل  تعديل   ،2121

للشركة على الشكل التالي :
رفع رأسلال الشركة من 11.111) 

 رهم إلى 111.111.)  رهم.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

يناير   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2121، تحت رقم 2020/239.

368 P

STE PICES VMK MAROC
SARL AU

راسلالها : 11.111)  رهم

تعديل
االستثنائي  العام  الجلع  قرر 

يناير   22 بتاريخ  املنعقد  للشركة 
التجاري  السجل  تعديل   ،2121

للشركة على الشكل التالي :

تغييف مقر الشركة إلى حي السالم 
زنقة 12 العيون.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

يناير   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2121، تحت رقم 2020/240.

369 P

 STE GUEPARD CONSEIL
SARL AU

راسلالها : 2.111.111  رهم

املقر االآتلاعي : فيال رقم 1) شارع 

املوز سيكتور 7) بلوك ك 6)

حي الرياض، الرباط

العا ي  غيف  العام  الجلع  باسم 

املنعقد بتاريخ 6)  يسلبف 9)21، تم 

تقرير ما يلي :

تحويل املقر االآتلاعي إلى العنوان 

523 نور CFC الدار  التالي : ايسباس 

البيضاء.



(753 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 

 28 املحكلة التجارية بالرباط بتاريخ 

 ،(14(39 رقم  تحت   ،2121 يناير 

ضبط  بكتابة  القانوني  اإليداع  وتم 

البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 

رقم  تحت   ،2121 يناير   29 بتاريخ 

.728717
للخالصة والبيان

370 P

STARLOC
SARL AU

تأسيس
 : العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

7) يناير 2121 بالرباط.

الهدف االآتلاعي : كراء السيارات 

بدون سائق.

رأسلال الشركة : 11.111)  رهم 

فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 

11)  رهم للحصة للشريك الوحيد :

عبد الحق ميزاوي 111) حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3  يسلبف من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

إقامة الياسلين   : املقر االآتلاعي 

املحل التجاري رقم 59 تابريكت سال.

التسييف السيد7 نا ية ميزاوي.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

167)3 باملحكلة االبتدائية بسال.

371 P

شلس الحسابات ائتلانية املحاسبة

CORTANA NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تأسيس  تم  بالرباط   2121 يناير   9

شركة ذات الخصائص التالية :

.KORTANA NEGOCE : التسلية
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  ذات  املحدو 7  املسؤولية 

الوحيد.
أ وات  بيع   : االآتلاعي  الهدف 
تجار7  اإلعالميات،  معدات  املكتب، 

عامة.
راسلال الشركة : 11.111)  رهم 
مجزئة إلى 111) حصة من فئة 11) 

 رهم.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.
السنة املالية : من فاتح يناير إلى )3 
 يسلبف من كل سنة ما عدى السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االآتلاعي : الرباط )2 ساحة 

أبو بكر الصديق شقة رقم 8 أكدال.
السيد  الشركة  يسيف   : التسييف 
غيف  ملد7  نوفل  محلد  املسناوي 

محد 7.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
التجارية  املحكلة  لدى  القانوني 

بالرباط.
التجاري  بالسجل  التقييد  رقم 

.(42487
اإلشار7 والنشر

شلس الحسابات ائتلانية املحاسبة

372 P

شلس الحسابات ائتلانية املحاسبة
شقة 3 علار7 2 (شركة التبغ( طريق القنيطر7 

- سال -

 AKHAWYN TRADE &
INVEST

SARL
املقر االآتلاعي : سال، إقامة األمل 

علار7 2 شقة 2 طريق القنيطر7
مسجلة بالسجل ا لتجاري بسال 

تحت رقم )2544
6 يناير  بلحضر االآتلاعي بتاريخ 

2121 قرر الشركاء ما يلي :
سال  من  االآتلاعي  املقر  تغييف 
علار7  التبغ(  (شركة  األمل  إقامة 
إلى  القنيطر7  طريق   2 شقة   2
طريق   2 شقة   2 إقامة األمل علار7 

القنيطر7.

 4 وبالتالي تغيف محتوى البند رقم 
من قانون الشركة.

تعديل ومطابقة القانون األسا�سي 
للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بسال يوم 27 يناير 2121، تحت رقم 

.34136
اإلشار7 والنشر

شلس الحسابات ائتلانية املحاسبة

373 P

DOMINO
شركة محدو 7 املسؤولية

رأسلالها : 111.111.)  رهم
املقر االآتلاعي : 1) زنقة علي
عبد الرزاق الطابق الثالث
حي راسين، الدار البيضاء

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
يناير   9 بتاريخ  املعقد  العا ي  الغيف 

2121، تقرر ما يلي :
الذي  الشركة  اسم  تغييف 
 PATRIMONIA أصبح 
عوض    INVESTISSEMENT

.DOMINO
القانون  من   3 رقم  البند  تغييف 

األسا�سي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
 ،2121 يناير   23 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 86)728.
قصد النشر واإلعالن

374 P

 FIDUTEMA 7مكتب الحسابات واالستشار

ش م م

CONTADIVE
SARL

رقم 36) شارع القاهر7 كومطراف ) تلار7

الهاتف : 1537644248

الفاكس : 1537644764

تغييف مقر الشركة
تغييف املسؤول في التوقيع 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  قررت   ،21(9 9)  يسلبف 

CONTADIVE SARL ما يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تغييف 

املنصور  آنان   9 شقة رقم   : التالي 

العلار7 58 تامسنا تلار7.

تغييف املسؤول في التوقيع : السيد 

املصطفى  والسيد  هشيمي  أمين 

شاكر.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بتلار7  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2121 يناير   27 بتاريخ 

.3144

375 P

ARCHIWATT INVEST

تأسيس شركة محدو 7 املسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تلت   ،21(9 أبريل   26 بالرباط يوم 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

محدو 7 املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص التالية :

 ARCHIWATT  : التسلية 

.INVEST

الهدف : معدات حلام السباحة.

ابن  شارع   79  : االآتلاعي  املقر 

 6 رقم  شقة  الثاني  الطابق  سينا 

أكدال، الرباط.

سنة ابتداءا من تاريخ   99  : املد7 

تأسيس الشركة.

الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 

في مبلغ 1.111)  رهم.

 MR عهد تسييف الشركة   : اإل ار7 

.FAWZI YOUSSEF

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية )3  يسلبف.

وتسجيل  القانوني  الغيداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري لللحكلة 

ماي   8 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

9)21، تحت رقم 37875).

376 P
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INDUS HAND
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 بلساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 22 يناير 

2121، تم وضع قوانين الشركة ذات 

املليزات التالية :

.INDUS HAND : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 7 بلساهم واحد,

األنشطة  مختلف   : املوضوع 

املرتبطة بالبناء.

الطرقات،  التصريف،  أشغال 

الهاتف  شبكات  الصحي،  الصرف 

واملاء وأشغال التهيئة العامة.

الخشب  تجار7  أشغال 

واألليلينيوم.....الخ.
زنقة  حي املسيف7،   : املقر الرئي�سي 

تيفس رقم 28 العيون.

الرأسلال : حد  في مبلغ 11.111) 

حصة من   (111 إلى   رهم مقسلة 

بالكامل  وتللكها  11)  رهم  فئة 

السيد الحسن الفر�سي.

السيد  طرف  من  تسيف   : اإل ار7 

الحسن الفر�سي.

السيد  طرف  من  تسيف   : اإل ار7 

الحسن الفر�سي.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   ،2121 يناير   28 بتاريخ 

بالسجل  تسجيلها  وتم   2020/241

التحليلي عد   الرقم  التجاري تحت 

.31643

377 P

STE TRANS TWO HAMZA
SARL

تعديالت قانونية
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املنعقد بلقر الشركة بتاريخ 27 يناير 

2121، قرر شركاء الشركة ما يلي :

بيع حصص :

محلد  كركوب  السيد  املتنازل 

يعقوب 333 حصة.

الفاطيمي  السيد  له  املتنازل 

العربي 333 حصة.

السيد  استقالة   : التسييف 

تسييف  من  الرحلان  عبد  كرشتيت 

الفاطيمي  السيد  وتعيين  الشركة 

كلا  للشركة  آديد  كلسيف  العربي 

املشتفك لللسيف  تم اعتلا  اإلمضاء 

بلوراق  والسيد  العربي  الفاطيمي 

العربي  الفاطيمي  املسيف  أو  مهدي 

والسيد كرشتيت عبد الرحلان.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   ،2121 يناير   28 بتاريخ 

.229/2020

378 P

STE ORSATRA
SARL

سجل تجاري رقم 1563)

تغييف شركة
التغييف  تم  عرفي  عقد  بلقت�سى 

باملليزات التالية :

التشطيب أولي للشركة.

باملحكلة  تم   : القانوني  اإليداع 

يناير   29 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2121، تحت رقم 231/2020.

379 P

MSOCOS ائتلانية

IRANAS
علار7 4) مكتب رقم 25 زنقة أزكزا 

أكدال، الرباط

الهاتف : 61629))166 - 

153779818

الغيف  الجلع  محضر  بلقت�سى 

يناير   29 بتاريخ  املنعقد  العا ي 

الوحيد7  الشريكة  قررت   ،2121

مقرها  الكائن   IRANAS لشركة 

أكدال،   24 رقم  أزكزا  زنقة   (4

التجاري  بالسجل  املسجلة  الرباط، 

إآراء   ،(33(3( بالرباط تحت رقم 

التعديالت التالية :

التعديل األول : تفويت الحصص.

الحصص  تفويت  بلقت�سى عقد 

سناء  امشيشو  السيد7  فوتت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

حصصها  آليع   ،AB272334 رقم 

111) حصة لفائد7 السيد7 امشيشو 

التعريف  لبطاقة  الحاملة  رشيد7 

.AB276872 الوطنية رقم

التعديل الثاني : استقالة املسيف7.

سناء  امشيشو  السيد7  قدمت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

يناير   29 بتاريخ   AB272334 رقم 

وقبل  التسييف  من  استقالتها   2121

ذلك الجلع العام االستثنائي.

مسيف7  تعيين   : الثالث  التعديل 

آديد7.

العا ي  الغيف  العام  الجلع  قرر 

رشيد7  امشيشو  السيد7  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

آديد7  كلسيف7   .AB276872 رقم 

للشركة.
القانون  مالئلة   : الرابع  التعديل 

األسا�سي مع التعديالت الجديد7.

إليها  املشار  التعديالت  على  بناء 

بها  الجاري  للقوانين  ووفقا  أعاله 
مالئلة القانون  العلل قرر الشركاء 

هذه  يوافق  بلا  للشركة  األسا�سي 

التعديالت.

بكتابة  سيتم  القانوني  اإليداع 

الضبط باملحكلة التجارية بالرباط.
عن النسخة والنص

MSCOS

380 P

 EUROPEAN AFRICAN

STRATEGY LOBBYING-EASL
تكوين رشكة ذات مسؤولية محدودة 

برشيك وحيد
تكلن  التي  الشركة  تكوين  تم 

يناير   29 بتاريخ  يلي  فيلا  مليزاتها 

.2121

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدو 7 بشريك وحيد.

 EUROPEAN  : التسلية 

 AFRICAN STRATEGY

.LOBBYING-EASL

السيد   : الشريك الوحيد واملدبر 

مغربية،  آنسية  من  علوي  علر 
الساكن بالرباط أكدال، زنقة آعفر 

الشقة رقم  علار7 تيشكا،  الصديق، 

.(71(
رأسلال الشركة : 1.111)  رهم.

البيضاء  الدار   : الشركة  مقر 

إقامة  املؤمن،  عبد  شارع   ،(67  -

الشقة  األول،  الطابق  (أ(،  اليلامة 
رقم 2.

99 سنة ابتداء من قيدها   : املد7 

بالسجل التجاري.

الشركة  غرض  يكلن   : الغرض 

سواء في املغرب أو في الخارج في :

االستشار7  نشاطات  آليع 

وفي  والتواصل  االستفاتيجية  في 

العالقات العلومية.

التأثيف  آلاعات  نشاطات  آليع 

اإلقناع  ومساعي   LOBBYING

املتعلقة جاصة بالشؤون العلومية.

املرتبطة  الخدمات  إيجار  آليع 

(التسويقية(،  العلومية  بالعالقات 

التواصل،  التجارية،  العالمات 

األزمات،  تدبيف  املالية،  االقتصا ية 

واملنظلات  الزبانة  مع  العالقات 

الداجلي  والتواصل  العلومية 

لللقاولة،  االآتلاعية  واملسؤولية 

التي تستهدف تحسين وحلاية تلوقع 

املقاولة وحسن سلعتها.

العللياتية  األ وات  تصليم 

التواصل  باستفاتيجية  املرتبطة 

اإلعالم  وسائل  مع  العالقات  كلثل 

والتزام األطراف املتدجلة، واألحداث 

واملبا رات في املحيط الرقمي.

للحلالت  والتنلية  التنسيق 

والتواصل  التسويقية  واملشاريع 

املندمج.

املشاركة في مشاريع تقييم وإعا 7 

تنظيم املقاوالت وتكوين املستخدمين 

وتنلية املعلومات في مجال التواصل 

والعالقات العلومية.
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في  التجديدية  املنتجات  إنلاء 

مجال التواصل والعالقات العلومية.

تولي املشاركات واملصالح في آليع 

الشركات واملقاوالت التي تكون طبيعة 

نشاطها تسيف وإنجاز غرض الشركة.

العلليات  آليع  أكثف  وعلوما 

الصناعية،  التجارية،  املالية، 

أن  يلكن  التي  العقارية  أو  املنقولة 

ترتبط بكيفية مباشر7 أو غيف مباشر7 

بالنشاطات املشار إليها أعاله أو التي 

من شأنها أن تشجع تنلية الشركة.

القيام  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكتابة  القانوني  باإليداع 

لدى محكلة التجارية للدار البيضاء 

رقم  تحت   ،2121 يناير   29 بتاريخ 

.728.7(4
تم قيد الشركة بالسجل التجاري 

 454.7(3 رقم  تحت  البيضاء  للدار 

من السجل التحليلي.
الشريك الوحيد واملدبر

381 P

G5G GARDIENNAGE
تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة

بسال  حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

وضع  تم   ،21(9 نوفلبف   (( بتاريخ 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام 

املليزات  ذات  املحدو 7  املسؤولية 

املبينة فيلا يلي :

 G5G  : التسلية 

.GARDIENNAGE

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

الغاية من الشركة هي البستنة.

سال  فيال  زون   ،(165  : املقر 

الجديد7.

سنة   99 حد ت مدتها في   : املد7 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 (11.111  : الجلاعي  املال  رأس 

 رهم املوزع كلا يلي :

مهاند  الحليد  عبد  السيد 

34.111  رهم - 341 حصة.

السيد فؤا  الكيف 33.111  رهم، 

331 حصة.

الجاري   الكريم  عبد  السيد 

33.111  رهم، 331 حصة.

تسيف الشركة من طرف   : اإل ار7 

السيد عبد الحليد مهاند ملد7 غيف 

محد 7.

السنة الجلاعية ما بين فاتح يناير 

إلى متم  يسلبف.

لقد تم اإليداع القانوني باملحكلة 

التجارية بسال تحت رقم 159)3.

382 P

BRS IMMO
SARL AU

تأسيس
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 

في تاريخ 24  يسلبف 9)21، تم وضع 

محدو 7  لشركة  األسا�سي  القانون 

ذات  املسؤولية ذات مؤسس واحد، 

املواصفات التالية :

 BRS IMMO SARL  : التسلية 

.AU

زاوية شارع   28  : املقر االآتلاعي 

حي  نافع  ابن  عقبة  وزنقة  بوكراع 

االنبعاث تابريكت، سال

 (11.111 في  حد    : الرأسلال 

 رهم.

الغرض : التسييف التجاري.

التفويج العقاري.

املد7 : 99 سنة.

املسيف : السيد سامر أبو قة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  التجاري 

بسال تحت الرقم )17)3.

383 P

 يوان األستاذ7 زهور الصنها ي

موثقة بلكناس

MITRAV
تفويت حصص

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

 ،21(9 9 سبتلبف و2) أكتوبر  بتاريخ 

زهور  األستاذ7  طرف  من  واملحرر 

الصنهاجي موثقة بلكناس :

التي  الحصص  آليع  تفويت  تم 

يللكها السيد طارق اليزمي ومحفوظ 

غانم ونعيلة غانم ويامنة أيت الراس 

في الشركة املسلاMITRAV 7 ش م م 

لفائد7 ال�سي رضوان غانم.
طارق  السيد  استقالة  تقديم 

لشركة  كلسيف  مهامه  عن  اليزمي 

.MITRAV

بلقت�سى محضر قرارات الشريك 

الوحيد السيد رضوان غانم في شركة 

أكتوبر   (2 MITRAV ش م م بتاريخ 

9)21، قرر ما يلي :

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات مسؤولية   MITRAV

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدو 7 

محدو 7 ذات شريك وحيد.

غانم،  رضوان  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم VA2421، كلسيف للشركة لفتف7 

غيف محد 7.
الفصول  على  التعديالت  إآراء 

املتعلق بالشركة   ( في املا 7   : التالية 

واملا 7 7 املتعلقة برأس مال الشركة 

واملا 7 2) بشأن التسييف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

2  يسلبف  االبتدائية بليدلت بتاريخ 

9)21، تحت رقم 214.
لإلشهار والخالصة

األستاذ7 زهور الصنهاجي

موثقة

384 P

 يوان األستاذ7 زهور الصنها ي

موثقة بلكناس

MITRAV
تفويت حصص

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

 ،21(9 9 سبتلبف و2) أكتوبر  بتاريخ 
زهور  األستاذ7  طرف  من  واملحرر 

الصنهاجي موثقة بلكناس :

التي  الحصص  آليع  تفويت  تم 

يللكها السيد طارق اليزمي ورضوان 

 MIDELT املسلا7  الشركة  في  غانم 

ش م م لفائد7 السيد7   CARRIERE

عالية حلالة.

طارق  السيد  استقالة  تقديم 

مهامهم  عن  غانم  ورضوان  اليزمي 

 MIDELT لشركة  كلسيفي 

.CARRIERE

وبلقت�سى محضر قرارات الشريك 

في  حلالة  عالية  السيد7  الوحيد 

شركة MIDELT CARRIERE  ش.م.م. 

بتاريخ 2) أكتوبر 9)21 قرر ما يلي :

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

MIDELT CARRIERE من شركة ذات 

ذات  شركة  إلى  محدو 7  مسؤولية 

مسؤولية محدو 7 ذات شريك وحيد.

غانم،  رضوان  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم VA2421، كلسيف للشركة لفتف7 

غيف محد 7.

الفصول  على  التعديالت  إآراء 

التالية : في املا 7 ()( املتعلق بالشركة، 

واملا 7 7 املتعلقة برأس مال الشركة، 

واملا 7 5) بشأن التسييف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

2  يسلبف  االبتدائية بليدلت بتاريخ 

9)21، تحت رقم 213.
لإلشهار والخالصة

األستاذ7 زهور الصنهاجي

موثقة

385 P

 يوان األستاذ7 زهور الصنها ي

موثقة بلكناس

 ENTREPRISE LYASAMI DE

CANALISATION
تفويت حصص

مؤرخ  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

 ،21(9 9 سبتلبف و2) أكتوبر  بتاريخ 

زهور  األستاذ7  طرف  من  واملحرر 

الصنهاجي موثقة بلكناس :

التي  الحصص  آليع  تفويت  تم 

يللكها السيد طارق اليزمي في الشركة 

 ENTREPRISE LYASAMI املسلا7 

DE CANALISATION ش م م لفائد7 

السيد رضوان غانم.
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طارق  السيد  استقالة  تقديم 

لشركة  كلسيف  مهامهم  عن  اليزمي 

 ENTREPRISE LYASAMI DE

.CANALISATION

قرارات  محضر  وبلقت�سى 

الشريك الوحيد السيد رضوان غانم 

 ENTREPRISE LYASAMI في شركة 

DE CANALISATION ش م م بتاريخ 

2) أكتوبر 9)21، قرر ما يلي :

لشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

 ENTREPRISE LYASAMI DE

ذات  شركة  من   CANALISATION

ذات  شركة  إلى  محدو 7  مسؤولية 

مسؤولية محدو 7 ذات شريك وحيد.

غانم،  رضوان  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم VA2421، كلسيف للشركة لفتف7 

غيف محد 7.
الفصول  على  التعديالت  إآراء 

التالية : في املا 7 ()( املتعلق بالشركة، 

واملا 7 7 املتعلقة برأس مال الشركة، 

واملا 7 5) بشأن التسييف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

2  يسلبف  االبتدائية بليدلت بتاريخ 

9)21، تحت رقم 215.
لإلشهار والخالصة

األستاذ7 زهور الصنهاجي

موثقة

386 P

TIBEN MOTORS
تأسيس شركة محدو 7 املسؤولية

بلقت�سى عقدعرفي مؤرخ بطنجة 

تلت صياغة   ،2121 يناير   22 يوم 

التأسي�سي لشركة محدو 7  القانون 

املسؤولية ذات الخصائص التالية :

.TIBEN MOTORS : التسلية

استيفا  وتصدير محرك   : الهدف 

وقطع  الثقيلة  والواآبات  السيار7 

الغيار.

ابراهيم  ساحة   : املقر االآتلاعي 

 3 الطابق   II بتهوفن  الرو اني إقامة 

رقم 82 طنجة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تأسيس الشركة.

الرأسلال : حد  رأسلال الشركة 

في مبلغ 1.111)  رهم.

 Mr عهد تسييف الشركة   : اإل ار7 

.TIGA OMAR

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية )3  يسلبف.

وتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري لللحكلة 

يناير   28 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2121، تحت رقم 3)135).

387 P

 STE BIFOMA
SARL AU

بلقت�سى آلع عام استثنائي حرر 

قرر   2121 يناير   8 في الرباط بتاريخ 

شركاء الشركة BIFOMA ش.م.م. ما 

يلي :

 479  : االآتلاعي  املقر  تحويل 

اقامة أحسن  الثاني،  الحسن  شارع 

 ار علار7   شقة رقم 5 الطابق االول 

بالطابق  الشقة  الى  الرباط  أكدال 

 94 العلار7   5 رقم  الواقع ب  االول 

زنقة نابولي املحيط الرباط.

 (11 تفويت   : الحصص  تفويت 

حيا7  السيد7  طرف  من  حصة 

السامي الى السيد جالد امزيكيف7.

تعديل اال ار7 : تعيين السيد جالد 

امزيكيف7 كلسيف وحيد للشركة وملد7 

السيد  استقالة  مع  محدو 7  غيف 

كلسيف  منصبه  من  السامي  مروان 

للشركة.

من   (3 و   7  ،6  ،4 تعديل املوا  

القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

يناير   3( بتاريخ   (14(86 تحت رقم 

.2121

388 P

STE  VERGO NET MA
SARL AU

تعديالت قانونية
على اثر القرار االستثنائي ملساهم 
ذات  شركة   VERGO NET MA
املساهم  ذات  املحدو 7  املسؤولية 
 (11.111 رأسلالها  البالغ  الواحد، 
االآتلاعي  مقرها  والكائن   رهم 
طريق   ،(((2 رقم  مكة،  بشارع 

السلار7 العيون، تقرر ما يلي : 
قبول تقرير املصفي وابراء ذمته.

الحل النهائي للشركة.
السجل  من  الشركة  حذف 

التجاري.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2121 يناير   31 بتاريخ 

.2020/262
389 P

STE  SUD  SERVICES
 SARL

تعديالت قانونية
االستثنائي  العام  الجلع  اثر  على 
ملساهم STE SUD SERVICES شركة 
البالغ  املحدو 7،  املسؤولية  ذات 
والكائن  351.111  رهم  رأسلالها 
الراشيدية،  بزنقة  االآتلاعي  مقرها 
العيون،   ( الرملة  جط   ،(39 رقم 

تقرر ما يلي : 
تفويت 3311 حصة (فريك سعيد 
 211 فريك  امبارك  حصة،   2911
حصة،   (11 الغضفة فريك  حصة، 

الدريجة املذكوري 11) حصة(.
لفائد7 سيداتي فريك.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدو 7 
الى شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

بلساهم واحد.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2121 يناير   31 بتاريخ 

.2020/264
390 P

 STE START COMRECOUV
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
 ذات الشريك الوحيد

تاسيس شركة
بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
وضع  تم   2121 يناير   (8 بتاريخ 
القوانين االساسية لشركة محدو 7 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املليزات التالية :
الهدف : التكوين املستلر.

التجارية  االستفاتيجية 
والتسويقية.

للجهات  الديون  تحصيل 
الخارآية.

املقر : 31 شقة رقم 8 شارع موالي 
أحلد لوكيلي، حسان الرباط.

: حد  راسلال بلا قدره  راسلال 
11.111)  رهم.

تدار الشركة من طرف   : التسييف 
السيد اال ري�سي حليدي ياسين ملد7 

غيف محدو 7.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية بالرباط، 
رقم السجل   ،2121 يناير   29 بتاريخ 

التجاري رقم 42557).
391 P

STE CONSTRUCTION M2I
شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسلالها : 11.111)  رهم
مقرها االآتلاعي : وآد7 شارع قدور 

الورطا�سي رقم 31
تغييف االسم االآتلاعي

الجلعية العامة للشركاء املنعقد7 
9)21، قد قررت  27  يسلبف  بتاريخ 
تغييف االسم االآتلاعي للشركة كلا 

يلي :
 STE STATION LAZARET

.SARL
باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
يناير   (5 بتاريخ  بوآد7  التجارية 

2121، تحت رقم 223.
لالشار7 والتنبيه

392 P
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 STE CIVILE IMMOBILIERE

RAID WAFAE SCI

رأسلالها : 1.111)  رهم

حل مسبق للشركة
الجلعية العامة للشركاء املنعقد7 

9)21، قد قررت  7)  يسلبف  بتاريخ 

ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

السيد  الشركة  مصفي  تعيين 

مساعد آالل.

في  الشركة  تصفية  مقر  تحديد 

وآد7   : للشركة  االآتلاعي  املقر 

يعقوب  شارع  الصقلي  تجزئة   2

املنصور.

القانون  من   5 الفصل  اثر  تغييف 

االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

31  يسلبف  بتاريخ  بوآد7  التجارية 

9)21، تحت رقم ))41.
لالشار7 والتنبيه

393 P

STE AUTO 48

شركة ذات مسؤولية املحدو 7

بشريك وحيد

رأسلالها : 11.111)  رهم

الخفض والرفع من راسلال الشركة
الشريك الوحيد للشركة قد قرر 

بتاريخ 28  يسلبف 9)21 ما يلي :

من  الشركة  راسلال  من  الرفع 

 811.111 الى  11.111)  رهم 

بديون آارية  بلعا لتها   رهم وذلك 

ومستحقة في حوز7 الشريك الوحيد 

السيد7 إكرام النعيمي.

الشركة  رأسلال  من  الخفض 

511.111  رهم  811.111  رهم  من 

وذلك المتصاص الخسائر.

السابع  الفصل  تغييف  تم  وبالتالي 

للشركة  االسا�سي  القانون   من 

كلا يلي :

في  الشركة  رأسلال  حد  

 5111 511.111  رهم مقسلة على 

11)  رهم في حوز7  حصة من فئة 

السيد7 اكرام النعيمي.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

يناير   (5 بتاريخ  بوآد7،  التجارية 

2121، تحت رقم 224.
االشار7 والتنبيه

394 P

STE  TRANSPORT PORSAIL
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7

ذات شريك وحيد

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بلدينة بركان بتاريخ 6) يناير 2121، 

املسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

ذات  وحيد  بشريك  املحدو 7 

الخصائص التالية :

 STE TRANSPORT  : التسلية 

.PORSAIL SARL AU

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  ذات  املحدو 7  املسؤولية 

وحيد.

الهدف : تهدف الشركة الى :

النقل الوطني والدولي.

العلليات  كل  عامة،  وبصفة 

الصناعية والتجارية واملالية التي لها 

عالقة بالهدف االآتلاعي أعاله والتي 

من شأنها تطوير وتنلية الشركة.

مد7 الشركة : 99 سنة ابتداء من 

تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري.

املقر االآتلاعي : شقة تقع بشارع 

املدينة  رياض  اقامة  لهبيل  البكاي 

 49 رقم   3 الطابق االول الشقة رقم 

بركان.

محد    : االآتلاعي  الراسلال 

الى  11.111)  رهم مقسم  مبلغ  في 

11)  رهم  فئة  من  حصة   (111

للحصة الواحد7.

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في )3  يسلبف من كل سنة.

وملد7  الشركة  ستسيف   : التسييف 

غيف محدو 7 من طرف :

مغربي  العيد،  الدحلاني 

بتندرار7   (979 مز ا    الجنسية، 

فكيك، مقيم بوآد7، حامل للبطاقة 

الوطنية رقم 433)45.

الضبط  بكتابة  القانوني  االيداع 

باملحكلة االبتدائية لبفكان بتاريخ 24 

يناير 2121، تحت رقم 2020/39.
للبيان

395 P

STE MOI ET COMPAGNI

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

بشريك وحيد

التصفية املسبقة لشركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 ،2121 يناير   8 بلدينة وآد7 بتاريخ 

ذات  لشركة  املسبقة  التصفية  تم 

املسؤولية املحدو 7 ذات الخصائص 

التالية :

التصفية املسبقة لشركة.

رشيد  جاطو  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

تحيدي مقر التصفية.

وصالحيات  االلتزامات  تحديد 

املصفية.

تحديد أآور املصفية.

انهاء مهام املسيف7.

أآل  من  الصالحيات  اعطاء 

القيام باالآراءات القانونية.

االيداع القانوني  والتسجيل :

بكتابة  القانوني  االيداع  تم 

بوآد7  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2121 يناير   21 بتاريخ 

.280/2020
للبيان

396 P

STE WASH MAHDIA
شركة ذات مسؤولية محدو 7

الشريك الوحيد
رأسلالها : 51.111  رهم

املقر االآتلاعي : طنجة غولف 
مجاهدين شطر 4 قطعة 24 طابق 

سفلي
تأسيس شركة

بلقت�سى سند عرفي مؤرخ بطنجة 
ومسجل   ،2121 يناير   3 بتاريخ 
رقم  وتحت   ،2121 يناير   6 بتاريخ 
واقامة  انشاء  تم  فقد   7(4 االيداع 
شركة ذات مسؤولية محدو 7 والتي 

تتضلن املليزات التالية :
 STE WASH MAHDIA : التسلية

ش.ذ.م.م. لشريك وحيد.
الهدف : ان الشركة تهدف الى :

السيارات  غسيل   : أساسا 
وصيانتها.

التفريغ،  التشحيم،  الغسيل، 
جدمات  من  وغيفها  الصيانة 

السيارات.
التشحيم  وموا   الزيوت  تسويق 
املتعلقة  االجرى  املنتجات  وآليع 

بالخدمات املذكور7 أعاله.
آليع  وتشغيل  وا ار7  اقتناء 

الشركات امللاثلة.
العلليات  كل   : علوما  أكثف 
املالية  الصناعية،  التجارية، 
والعقارية أو الغيف العقارية وجصوصا 
السلسر7 التي لها عالقة مباشر7 أو 
غيف مباشر7 بأحد االهداف السالفة 

الذكر أو كل هدف ملاثل أو مشابه.
غولف  طنجة،   : االآتلاعي  املقر 
24 طابق  4  قطعة  مجاهدين شطر 

سفلي.
يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املد7 

التاسيس.
ب  حد    : االآتلاعي  رأسلال 
511 حصة  51.111  رهم مجز7 الى 
11)  رهم  قيلة  ذات  اآتلاعية 

للواحد جصصت ل :
 511  ... برهنيش  نعيلة  السيد7 

حصة اآتلاعية.
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القيلة نقدا ملا  والكل مقابل أ اء 

مجلوعه 51.111  رهم.

التسييف : واحد أو أكثف من املسيفين 

بصالحية واسعة.

عين السيد أآكال ابراهيم مسيف 

للشركة ملد7 غيف محدو 7.

من  تنطلق   : االآتلاعية  السنة 

فاتح يناير الى )3  يسلبف.

الصافية  النتائج  ان   : النتائج 

القانونية  االقتطاعات  بعد  للشركة 

والتنظيلية، تقسم بين الشركاء على 

لكل  املللوكة  حسب رقم الحصص 

واحد منهم.

لدى  انجازه  تم  القانوني  االيداع 

التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 

بطنجة، يوم 6  يسلبف 9)21، تحت  

تحت   ،(12993 سجل التجاري رقم 

رقم االيداع 229483.
مستخلص مطابق لالصل

التسييف

397 P

NOKOR CAR
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدو 7

ذات رأسلال قدره 211.111  رهم

املقر االآتلاعي : طنجة شارع ابن 

كثيف امنية 3 رقم 25

السجل التجاري رقم 32723

فسخ الشركة
املسلا7  للشركة  الشركاء  إن 

شركة  ش.ذ.م.م   »NOKOR CAR«

ذات  محدو 7  مسؤولية  ذات 

211.111  رهم  قدره  رأسلال 

ومقرها االآتلاعي بطنجة شارع ابن 

بتاريخ قرروا   25 رقم   3 امنية   كثيف 

26 نوفلبف 9)21 ما يلي :

الكاملة  والتصفية  الكلي  االنتهاء 

 »NOKOR CAR« املسلا7  للشركة 

تم  قد  أن  مالحظة  بعد  ش.ذ.م.م 

 21(9 نوفلبف   4 بتاريخ  فسخها 

وشطب السجل التجاري رقم 32723.

لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
بطنجة يوم 5) يناير 2121 تحت رقم 

اإليداع 229557.
مستخلص مطابق لألصل

املصفي

398 P

TRANS AFEL
ش.ذ.م.م

شركة ذات مسؤولية محدو 7
ذات رأسلال قدره 211.111.) 

 رهم
املقر االآتلاعي : طنجة شارع أبي 

زراع سناء 3 رقم 22
السجل التجاري رقم 21345

فسخ الشركة
املسلا7  للشركة  الشركاء  إن 
شركة  ش.ذ.م.م   »TRANS AFEL«
ذات مسؤولية محدو 7 ذات رأسلال 
ومقرها  211.111.)  رهم  قدره 
زراع  أبي  شارع  بطنجة  االآتلاعي 
 27 بتاريخ  قرروا   22 رقم   3 سناء 

نوفلبف 9)21 ما يلي :
الكاملة  والتصفية  الكلي  االنتهاء 
 »TRANS AFEL« املسلا7  للشركة 
تم  قد  أن  مالحظة  بعد  ش.ذ.م.م 
 21(9 نوفلبف   8 بتاريخ  فسخها 
وشطب السجل التجاري رقم 21345.
لدى  إنجازه  تم  القانوني  اإليداع 
التجارية  باملحكلة  الضبط  كتابة 
بطنجة يوم 5) يناير 2121 تحت رقم 

اإليداع 229556.
مستخلص مطابق لألصل

املصفي

399 P

CITY TRANS ATLANTIC
ش.ذ.م.م لشريك وحيد

طنجة 2 ساحة الكويت طابق ) 
رقم 4

رأسلال 11.111)  رهم
السجل التجاري رقم 73499
تفويت الحصص االآتلاعية

استقالة املسيف
تحديث األنظلة األساسية

بلقت�سى سند عرفي مؤرخ بتاريخ 
أمزيل  السيد  فوت   2121 يناير   (6
االآتلاعية  حصصه  مجلوع  وليم 
وذلك  اآتلاعية  حصة   )(111(

751 حصة اآتلاعية لصالح السيد 
حصة   251 و  ا ريس  بوقطيب 
بوقطيب  السيد  لصالح  اآتلاعية 
التي  االآتلاعية  الحصص  احلد، 
ذات  شركة  عليها  اجل  يتوفر  كان 
 CITY املسلا7  محدو 7  مسؤولية 
ش.ذ.م.م   TRANS ATLANTIC
قدره  رأسلال  ذات  وحيد  لشريك 
االآتلاعي  ومقرها  11.111)  رهم 
 بطنجة 2 ساحة الكويت طابق ) رقم 4
الشركة  أن  قرر  الوحيد  املساهم 

اعتبار من نفس اليوم :
املوافقة على نقل ملكية أسهم.

يعلن انسحاب من الشركة السيد 
أمزيل وليم.

قبول استقالة السيد أمزيل وليم 
ويعطي  الشركة  كلسيف  مهامه  من 
التفريغ الكامل وغيف املشروط إل ارتها 
جالل أ اء مهامه كلسيف منذ تغيينه.

ا ريس  بوقطيب  السيد  تعيين 
املسيفان  احلد  بوقطيب  والسيد 

الجد .
الجاري  اليوم  حتى  مستوفى 

القانون األسا�سي للشركة.
من   (4 و   6  -  7 املوا   تعديل 

القانون األسا�سي.
إنجازه  تم  القانوني  اإليداع  إن 
باملحكلة  الضبط  كتابة  لدى 
التجارية بطنجة يوم 5) يناير 2121 

تحت رقم اإليداع 229558.
مستخلص مطابق لألصل

التسييف

400 P

TINGIS AUTO PARKING
 ش.ذ.م.م طنجة شارع أبطوار طابق )
رقم 49 إقامة أريحا 36 حي أريحا حي 

شرف
رأسلال 1.111)  رهم

السجل التجاري رقم 9)389
تفويت الحصص االآتلاعية

تحويل املقر االآتلاعي
بلقت�سى سند عرفي مؤرخ بتاريخ 
السيد7  فوتت   21(9 7)  يسلبف 
حصصه  مجلوع  سلوى  بولول 
حصة اآتلاعية   )(11) االآتلاعية 

آها ،  أوكريم  السيد  لصالح  وذلك 

الحصص الحصص االآتلاعية التي 

كانت تتوفر عليها  اجل شركة ذات 

 TINGIS مسؤولية محدو 7 املسلا7 

AUTO PARKING ش.ذ.م.م لشريك 

 (1.111 قدره  رأسلال  ذات  وحيد 

 رهم ومقرها االآتلاعي بطنجة شارع 

إقامة أريحا   49 رقم   ( أبطوار طابق 

املساهلوم  أريحا حي شرف  حي   36

قرروا أن الشركة اعتبار من اليوم 2) 

 يسلبف 9)21 :

املوافقة على نقل ملكية أسهم.

الشركة  من  انسحاب  يعلن 

السيد7 بولول سلوى.

أبضالس  السيد  استقالة  قبول 

الشركة  كلسيف  مهامه  من  رضوان 

ويعطي التفريغ الكامل وغيف املشروط 

إل ارتها جالل أ اء مهامه كلسيف منذ 

تغيينه.

تعيين السيد أوكريم آها  املسيف 

الجديد.

تحويل املقر االآتلاعي إلى طنجة 

طريق   ((9 قطعة  األصيل  تجزئة 

تطوان.

الجاري  اليوم  حتى  مستوفى 

القانون األسا�سي للشركة.

من   (5 و   6  -  7  -  4 تعديل املوا  

القانون األسا�سي.

إنجازه  تم  القانوني  اإليداع  إن 

باملحكلة  الضبط  كتابة  لدى 

التجارية بطنجة يوم 7) يناير 2121 

تحت رقم اإليداع 229654.

مستخلص مطابق لألصل

التسييف

401 P
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ائتلانية تكنيك أسيسطانس ش.ذ.م.م

))) شارع ولي العهد طنجة

 SOCIETE IDEES PHARES

CONSULTING

SARL AU

إيدي فار كونسولتينغ ش.ذ.م.م

ذات الشريك الوحيد

رأسلالها : 1.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : طنجة شارع 

حريري إقامة حليلة فوق الطابق 

األر�سي رقم 6)

س.ت 275)8

إغالق مسطر7 التصفية نهائيا

الوحيد  الشريك  بلوآب قرار  أ( 

نوفلبف   2( بتاريخ  بطنجة  املنعقد 

فار  »إيدي  املسلا7  للشركة   21(9

كونسولتينغ ش.ذ.م.م« ذات الشريك 

1.111)  رهم   : رأسلالها  الوحيد 

شارع  بطنجة  االآتلاعي  مقرها 

الطابق  فوق  حليلة  إقامة  حريري 

األر�سي رقم 6) تقرر ما يلي :

إغالق  تقرير  على  املصا قة 

للشركة  املسبقة  التصفية  مسطر7 

السيد  املصفي  طرف  من  املقدمة 

ذمته  إجالء  مع  العسري،  فريد 

لوكالته كلصفي للشركة وهكذا إقرار 

فار  »إيدي  الشركة  وتصفية  إغالق 

كونسولتينغ ش.ذ.م.م« ذات الشريك 

نوفلبف   2( بتاريخ  نهائيا  الوحيد 

.21(9

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

يناير   (3 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2121 تحت رقم 229477.

مقتطف وبيان النشر

ائتلانية تكنيك أسيسطانس

402 P

YALLAD

SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسلالها 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : الدار البيضاء 2) 

زنقة صبفي بوآلعة الطابق األول 

رقم 6

تنازل عن حصص
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 7 أكتوبر 9)21 قد 

تقرر ما يلي :

تنازل السيد سليم بنلو�سى على 

سليم  السيد  لفائد7  حصة   451

51 حصة لفائد7 امنسة  سبتي وعلى 

التي  آديد7  مشاركة  نعيم  كوثر 

 YALLAD يلتلكها في رأسلال الشركة

ش.م.م.

هذا التنازل الحصص  ومن آراء 

االآتلاعية وزعت كالتالي :

السيد سليم سبتي 951 حصة.

األنسة كوثر نعيم 51 حصة.

املجلوع : 111) حصة.

تحديث النظام األسا�سي للشركة 

من   )7 و   6) الفصلين  تعديل  بعد 

قانون الشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 22 يناير 2121 تحت 

رقم 727944.
للخالصة واالشهار

403 P

FRAIS TRANS

تعيين مساعد مسيف
بلقت�سى عقد عرفي ملالك أسهم 

ش.م.م ذات   FRAIS TRANS شركة 

مساهم واحد ليومه 5 سبتلبف 9)21 

ومقرها  11.111)  رهم  رأسلالها 

تجزئة  ف6  زنقة   8 رقم  االآتلاعي 

تم  وآد7  الجزائر  طريق  الناصري 

اتخاذ القرار امتي :

بلليف  محلد  السيد  تعيين 

كلساعد لللسيف وبهذا يكون الفصل 

الثالث عشر من القانون األسا�سي قد 

تغيف.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى السجل 

بوآد7  التجارية  باملحكلة  التجاري 

رقم  تحت   21(9 أكتوبر   23 يوم 

.3(51

404 P

إموبل كوميفسيال
ش.م.م

املقر االآتلاعي : طنجة )3 زنقة 

كيفيدو

الجلعية  محضر  من  يستفا  

بطنجة  املنعقد7  للشركاء  العلومية 

واملسجل   21(9 سبتلبف   (9 بتاريخ 

2)  يسلبف  بتاريخ  املدينة  بنفس 

أن   OR71521 عد   مرآع   21(9

الجلعية العلومية قررت :

بعد تسجيل وفا7 السيد السو�سي 

حسن الشريك واملشارك في التسييف.

وهم  أال  األجيف  هذا  أبناء  قبول 

ويوسف  السو�سي  حلز7   : السا 7 

ووالدته  السو�سي  وعثلان  السو�سي 

الكر و ي  بوزكري  بنت  يامنة 
البخاري  زبيد7  السيد7  وزوآته 

الخل�سي بصفتهم شركاء.

املتوفي  ومن أآل تعويض املسيف 

تعيين السيد آعفر السو�سي املز ا  

بتاريخ )) يناير 975) الحامل لبطاقة 

 K248871 رقم  الوطنية  التعريف 
الساكن بطنجة 35 زنقة اإلمام مالك 

بصفته مشاركا آديدا في التسييف ملد7 

غيف محدو 7 إلى آانب السيد محلد 

العربي املراك�سي.

تم تقديم اإليداع القانوني لكتابة 

بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   21(9 8)  يسلبف  بتاريخ 

.22873(
قصد البيان والتأشيف

اإل ار7

405 P

شركة ريالنو
ش.م.م (ش.و(

تجزئة النخيل حي القدس رقم 5 

الطابق السفلي وآد7

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بوآد7 

8)21 قرر السيد ابو  26 سبتلبف  في 

العباس عبد العزيز الشريك الوحيد 

سن  (ش.و(  ش.م.م  فيالنو  لشركة 

ذات  لشركة  األساسية  القوانين 

املليزات التالية :

ش.م.م  فيالنو  شركة   : التسلية 

(ش.و(.

الهدف : مطعم ومتجر.

حي  النخيل  تجزئة  وآد7   : املقر 

القدس رقم 5 الطابق السفلي.

املد7 : 99 سنة.

 (11.111  : االآتلاعي  الرأسلال 

من  حصة   (111 إلى  موزعة   رهم 

فئة 11)  رهم للحصة الواحد7 يتم 

تحريرها كليا وتوزيعها على الشركاء 

كالتالي :

العزيز  عبد  العباس  ابو  السيد 

111) حصة.

محلد  العدلي  السيد   : اإل ار7 

املسيف الوحيد ملد7 غيف محد 7.

تم وضع امللف القانوني للشركة 

باملحكلة  الضبط  كتابة  لدى 

 21(9 يناير   (1 في  التجارية بوآد7 

تحت رقم 63).
للخالصة والبيان

املسيف العدلي محلد

406 P

ZFT ساروي موالج ماروك
ش.م.م

املقر االآتلاعي : طنجة املنطقة 

الحر7 للتصدير بوجالف قطعة 6

الجلعية  محضر  على  بناء 

بطنجة  املنعقد7  للشركاء  العلومية 

واملسجل   21(9 يوليو  فاتح  بتاريخ 

7)  يسلبف  بتاريخ  املدينة  بنفس 

 2019/71469 عد   مرآع   21(9

تبين أن الجلعية العلومية قررت :
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باستيان  يان  السيد  تعيين 

 YOANN, BASTIEN) بورآوري 

 3( بتاريخ  املز ا    ،)BOURGERIE

مارس 978) ببوا�سي (فرنسا( فرن�سي 

83) طريق  وال  الجنسية الساكن بـ 

(فرنسا(  74711 ساالنش  كونطامين 

غيف  ملد7  للشركة  مسيفا  بصفته 

محدو 7 بدال من السيد إيليل آون 

 EMILE JEAN PIERRE) بييف أالمون 

من  استقال  الذي   )AL LAMAND

منصبه.

تم تقديم اإليداع القانوني لكتابة 

بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   21(9 )3  يسلبف  بتاريخ 

.229(64
قصد البيان والتأشيف

اإل ار7

407 P

STE WOLFIT

SARL

راسلالها : 1.111)  رهم

مقرها االآتلاعي : رقم 16) شارع 

 كالة السباتة مكناس

RC : 43123

IF : 20775952

التصفية املسبقة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

الغيف العا ي بتاريخ 5  يسلبف 9)21 

تم التقرير   ،WOLFIT SARL لشركة

واملصا قة على ما يلي :

التصفية املسبقة للشركة.

محلد  الكالف  السيد  تعيين 

كلصفي للشركة.

تعيين مقر الشركة مقر التصفية.

باملحكلة  تم  القانوني  اإليداع 

التجارية بلكناس بتاريخ 7)  يسلبف 

9)21، تحت رقم 5568.

408 P

بوسان الصويرة
شركة ذات املسؤولية املحدو 7
رأس املال : 4.111.111  رهم

املقر الرئي�سي : زنقة زرهون وزنقة 
سويب - مرس السلطان - الطابق 2 

الدار البيضاء
السجل التجاري : )21376

بعد قرار من الجلعية العامة غيف 
 ،21(9 23  يسلبف  بتاريخ  العا ية 
بلبلغ  املال  رأس  زيا 7  إآراء  تقرر 
111.111.)2  رهم، وذلك لرفعه من 
 25.111.111 إلى  4.111.111  رهم 
 2(1.111 إنشاء  جالل  من   رهم 

سهم آديد بقيلة 11)  رهم.
أن  العامة  الجلعية  الحظت 
آليع األسهم الجديد7 تم االكتتاب 
مستحقة  مع  يون  بالتعويض  بها 
وواآبة السدا  مع الشركاء، ولذلك 

تقررت زيا 7 رأس املال.
من  و7   6 املا تين  تعديل  تم 

النظام الداجلي وفقا لذلك.
محكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 

الدار البيضاء.
409 P

صوراليم
شركة ذات املسؤولية املحدو 7
رأس املال : 41.111.111  رهم

املقر الرئي�سي 14) شارع عبد املومن 
زنقة بالطو 11)21، الدار البيضاء

السجل التجاري : )23852
بعد قرار من الجلعية العامة غيف 
 ،21(9 23  يسلبف  بتاريخ  العا ية 
بلبلغ  املال  رأس  زيا 7  إآراء  تقرر 
31.111.111  رهم وذلك لرفعه من 
41.111.111  رهم إلى 71.111.111 
 311.111 إنشاء  جالل  من   رهم، 

سهم آديد بقيلة 11)  رهم.
أن  العامة  الجلعية  الحظت 
آليع األسهم الجديد7 تم االكتتاب 
مستحقة  مع  يون  بالتعويض  بها 
ولذلك  وواآبة السدا  مع الشركاء 

تقررت زيا 7 راس املال.
من  و7   6 املا تين  تعديل  تم 

النظام الداجلي وفقا لذلك.

محكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 
الدار البيضاء.

410 P

STE EIFFEL PROJECT
SARL AU

تكوين شركة محدو 7 املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
وضع  تم   ،2121 يناير   (6 بتاريخ 
القوانين األساسية لشركة محدو 7 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املليزات التالية :
الهدف : أشغال مختلفة للبناء.

تجار7 آليع لوازم املكاتب.
الدراسات التقنية.

املقر : 31 شقة رقم 8 شارع موالي 
أحلد لوكيلي، حسان، الرباط.

بلا  املال  رأس  حد    : املال  رأس 
قدره 11.111)  رهم.

تدار الشركة من طرف   : التسييف 
غيف  ملد7  مريم  الداو ي  السيد7 

محدو 7.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم السجل   ،2121 يناير   29 بتاريخ 

التجاري )4255).
411 P

STE GOLD PRINT HOUSE
SARL

تكوين شركة محدو 7 املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
تم وضع   ،21(9 6)  يسلبف  بتاريخ 
القوانين االساسية لشركة محدو 7 

املسؤولية ذات املليزات التالية :
(االستشارات،  التواصل   : الهدف 
السلعي  االنتاج  الطباعة،  اإلعالن، 

البصري، الطباعة(.
تنظيم  (الحجز،  الحفالت  ملون 

األحداث(.
885 ح ي م  : حي املنزه رقم  املقر 

الرباط.
بلا  املال  راس  حد    : املال  رأس 

قدره 1.111)  رهم.

تدار الشركة من طرف   : التسييف 

غيف  ملد7  نسيلة  الباب�سي  السيد7 

محدو 7.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 29 يناير 2121.
رقم السجل  التجاري : 42555).

412 P

X DRIVE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

لشريك وحيد
رأسلالها التجاري : 11.111)  رهم

العنوان : الدكان الحب�سي رقم 16 

آوار مسجد حلامة بنت جليس 

الشبانات حي يعقوب املنصور، 

الرباط

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قانون  وضع  تم   ،2121 يناير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدو 7 لشريك وحيد كالتالي :

 X DRIVE CAR SARL  : االسم 

.AU

الهدف : الشركة من أهدافها :

تأآيف السيارات بدون سائق.

 16 رقم  الحب�سي  الدكان   : املقر 

جليس  بنت  حلامة  مسجد  آوار 

املنصور،  يعقوب  حي  الشبانات 

الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التسجيل بالسجل التجاري.
 (11.111  : التجاري  املال  رأس 

111) حصة قدر   رهم مقسلة إلى 

11)  رهم آليعها  منها  واحد7  كل 

باسم السيد فتح هللا بنلاآة.

الشركة  إ ار7  يتولى   : اإل ار7 

ثالث  ملد7  بنلاآة  كوثر  السيد7 

سنوات قابلة للتجديد.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 

يناير   29 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121، تحت رقم 42549).

413 P
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 CENTRE DES HORIZONS
DES SCIENCES 

ET DU SAVOIR PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رأسلالها التجاري : 2.111)  رهم
العنوان : رقم )1 تجزئة السعا 7 

12 - تلار7
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
قانون  وضع  تم   ،2121 يناير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�سي 

املحدو 7 كالتالي :
 CENTRE DES  : االسم 
 HORIZONS DES SCIENCES ET

.DU SAVOIR PRIVE
الهدف :

الدعم املدر�سي.
تجزئة   1( رقم  الرباط   : املقر 

السعا 7 12 - تلار7.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

التسجيل بالسجل التجاري.
 (2.111  : التجاري  املال  رأس 
 رهم مقسلة إلى 21) حصة قدر كل 

واحد7 منها 11)  رهم.
الشركة كل  إ ار7  يتولى   : اإل ار7 
ياسين  فجوجي،  نبيل  السيد  من 
العوب�سي والسيد محلد آو ملد7 ثالث 

سنوات، قابلة للتجديد.
تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
يناير   29 بتاريخ  بتلار7  االبتدائية 

2121، تحت رقم )2941).
414 P

MEDEXC شركة
شركة محدو 7 املسؤولية

املقر االآتلاعي : بالرباط أكدال 5) 
شارع األبطال الشقة 4

رأسلال : 11.111)  رهم
تأسيس شركة

حرر  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
تم   ،2121 يناير   9 بتاريخ  بالرباط 
لشركة  األساسية  القوانين  تحديد 
محدو 7 املسؤولية ذات الخصائص 

التالية :

.MEDEXC : التسلية

الهدف االآتلاعي : تهدف الشركة 

إلى :

الستخدامها  املباني  وتهيئة  بناء 

املعدات  وشراء  طبية  كعيا ات 

واأل وات الطبية واملعدات الفندقية 

أو  املجانية  اإل ار7  أو  للتأآيف، 

املفوضة لهذه العيا ات.

بتوفيف  املتعلقة  الخدمات  آليع 

للعيا ات  اللوآيستكية  الخدمات 

الطبية.

االستحواذ على املصالح واملشاركة 

بجليع أشكالها في آليع الشركات أو 

املؤسسات التي تم تأسيسها أو التي 

ألهداف  أو  لها  والتي  سيتم  مجها 

مشابهة للشركة.

العلليات  آليع  عام  وبشكل 

التجارية والصناعية، العقارية والغيف 

العقارية املرتبطة بصفة مباشر7 أو 

غيف مباشر7 بهدف الشركة أو يلكنها 

تنلية هذا الهذف وكذلك املساهلة 

بأي  مباشر7  غيف  أو  مباشر7  بصفة 

الشركات  في  األشكال  من  شكل 

واملؤسسات امللاثلة أو ذات الصلة.

املقر  حد    : االآتلاعي  املقر 

شارع   (5 بالرباط أكدال  االآتلاعي 

األبطال الشقة 4.

املد7 : حد ت املد7 99 سنة.

حد    : االآتلاعي  الرأسلال 

11.111)  رهم  مبلغ  في  الرأسلال 

اآتلاعية  حصة   (111 إلى  مقسم 

ذات قيلة اسلية تساوي 11)  رهم 

للحصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسييف 

املجيد مساوي كلسيف للشركة وملد7 

غيف محدو 7.

السجل التجاري رقم 42575).

415 P

AGROPOLIS
شركة مجهولة االسم

الرأسلال : 65.311.111  رهم
املقر االآتلاعي : فضاء األو اية زاوية 

شارع النخيل وشارع املهدي
ابن بركة، الرباط

السجل التجاري بالرباط
رقم )8316

زيا 7 رأسلال شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلوآب 
 ،21(9 يوليو   22 بتاريخ  الرباط 
لشركة  االستثنائي  العام  للجلع 

.AGROPOLIS
بلا  الشركة  رأسلال  زيا 7  قرر 
65.111.111  رهم، ليصل إلى  قدره 
 651.111 65.311.111  رهم بخلق 
سهم آديد بالقيلة االسلية من 11) 
 رهم لالكتتاب واإلبراء الكامل بدفع 
مستحقة  بتحويل  يون  أو  نقدي 

وواآبة السدا .
النظام  من   6 املا 7  تعديل  قرر 

األسا�سي.
اإل ار7  ملجلس  الصالحية  إعطاء 

الستكلال زيا 7 رأسلال الشركة.
بلوآب عقد عرفي ملجلس اإل ار7 
أكتوبر   (( بتاريخ  الرباط  في  مؤرخ 

.21(9
بتحويل  تحقق االكتتاب واإلبراء 

 يون مستحقة وواآبة السدا .
النهائي  الرفع  تحقق  إثبات 

لرأسلال الشركة.
النظام  من   6 املا 7  تعديل  قرر 

األسا�سي.
املحكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 
نوفلبف   4 في  الرباط  في  التجارية 

9)21، تحت رقم 6)69.
416 P

MEDZ INDUSTRIAL PARKS
شركة مجهولة االسم

الرأسلال : 5.111.111)  رهم
املقر االآتلاعي : فضاء األو اية 

زاوية شارع النخيل وشارع املهدي بن 
بركة، الرباط

السجل التجاري : رقم 75159
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلوآب 
 21(9 سبتلبف   (7 بتاريخ  الرباط 
لشركة  االستثنائي  العام  للجلع 

.MEDZ INDUSTRIAL PARKS

بلا  الشركة  رأسلال  زيا 7  قرر 
إلى  ليصل  4.711.111  رهم  قدره 
 47.111 بخلق  5.111.111)  رهم 
سهم آديد بالقيلة االسلية من 11) 
 رهم لالكتتاب واإلبراء الكامل بدفع 
مستحقة  بتحويل  يون  أو  نقدي 

وواآبة السدا .
النظام  من   6 املا 7  تعديل  قرر 

األسا�سي.
اإل ار7  ملجلس  الصالحية  إعطاء 

الستكلال زيا 7 رأسلال الشركة.
بلوآب عقد عرفي ملجلس اإل ار7 
أكتوبر   (( بتاريخ  الرباط  في  مؤرخ 

.21(9
بتحويل  تحقق االكتتاب واإلبراء 

 يون مستحقة وواآبة السدا .
النهائي  الرفع  تحقق  إثبات 

لرأسلال الشركة.
النظام  من   6 املا 7  تعديل  قرر 

األسا�سي.
املحكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 
نوفلبف   7 في  الرباط  في  التجارية 

9)21، تحت رقم 6977.
417 P

TECHNOPOLE D’OUJDA
شركة مجهولة اإلسم

الرأسلال : 61.311.111  رهم
زيا 7 رأسلال 

املقر اإلآتلاعي : طريق السعيدية، 
أهل أنكا ، قطعة رقم 17)، املنطقة 

الحر7 وآد7
سجل التجاري بوآد7 رقم : )2643

بلوآب عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
للجلع العام   21(9 نوفلبف   4 بتاريخ 
 TECHNOPOLE لشركة  اإلستثنائي 

. D’OUJDA
الشركة  رأسلال  زيا 7  قرر   -
قابل  61.111.111  رهم  قدره  بلا 
 61.311.111 إلى  ليصل  للتحويل، 
 رهم  قابل للتحويل بخلق 611.111 
سهم آديد بالقيلة اإلسلية من 11) 
 رهم لإلكتتاب واإلبراء الكامل بدفع 
مستحقة  بتحويل  يون  أو  نقدي 

وواآبة السدا .



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (76(

من النظام   6 قرر تعديل املا 7   -

األسا�سي.

- إعطاء الصالحية ملجلس اإل ار7 

الستكلال زيا 7 رأسلال الشركة.

ملجلس  عرفي  عقد  بلوآب   -

 (9 بتاريخ  الرباط  في  مؤرخ  اإل ار7 

نوفلبف 9)21.

- تحقق اإلكتتاب واإلبراء بتحويل 

 يون مستحقة وواآبة السدا .

النهائي  الرفع  تحقق  إثبات   -

لرأسلال الشركة.

من النظام   6 قرر تعديل املا 7   -

األسا�سي.

املحكلة  في  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بوآد7 في 31  يسلبف 9)21 

تحت رقم 1)41.

418 P

TEXTE D’INSERTION

L’ADRESSE رشكة 
شركة ذات مسؤولية محدو 7

رأسلالها : 1111.11)  رهم

املقر اإلآتلاعي : 5) شارع األبطال 

رقم 4 أكدال الرباط

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلوآب 

املصا قة  تلت   2121 يناير   2(  

ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 

املسؤولية املحدو 7 ذات الخصائص 

امتية :

 : اإلآتلاعية  التسلية 

.L’ADRESSE

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدو 7 بشريك وحيد.

الهدف : 

بيع وشراء أ وات املكاتب.

املقر اإلآتلاعي : 5) شارع األبطال 

رقم 4 أكدال الرباط.

1111.11)  رهم   : املال  رأس 

مقسلة إلى 11) حصة من فئة 11) 

 رهم للحصة الواحد7.

املد7 : 99 سنة بعد التأسيس.

التسييف : السيد حلوى البهلول.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بتاريخ بالرباط  لإلستثلار   الجهوي 

 )2 يناير 2121 تحت رقم 333.
419 P

 يوان األستاذ طارق  رنوني
موثق بالدارالبيضاء

)2 زنقة ساحة باستور، إقامة باستور، شقة 
31، الطابق السا س، حي املستشفيات 

الدارالبيضاء
رقم الهاتف : 32.55.47.22.15

لحلو كويزين
ش.م.م

مقرها اإلآتلاعي : بالدارالبيضاء 
48، زنقة أوال  زيان

رأسلالها اإلآتلاعي : 511.111.11 
 رهم

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7

تم  توثيقي  عقد  بلقت�سى 
موثق  طارق  رنوني  األستاذ  أمام 
 2121 يناير   8 بتاريخ  بالدارالبيضاء، 
للشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
باملزايا  املحدو 7  املسؤولية  ذات 

امتية :
التسلية : لحلو كويزين ش.م.م.

الهدف اإلآتلاعي : هدف الشركة 
 اجل املغرب وجارآه.

استيفا  والتجار7 وتوزيع :
- أ وات املطبخ والهدايا.

- األآهز7 املنزلية .
تجهيز املطاعم وتركيب األآهز7   -

التي لها عالقة باملطبخ.
اممت  آليع  وتصدير  استفا    -

املطبخ.
العلليات  آليع  العلوم  وعلى 
والصناعية  والتجارية  التقنية 
بصفة  املتعلقة  العقارية  واملالية، 
املتعلقة  املباشر7  والغيف  مباشر7 
بالهدف اإلآتلاعي الها ف لتوسيعه.
الدارالبيضاء،   : اإلآتلاعي  املقر 

48 زنقة أوال  زيان.
املد7 : 99 سنة ابتداء من تسجيلها 

بالسجل التجاري.
حصص  قسلت   : الحصص 
5111 حصة إآتلاعية  االشركة إلى 

موزعة على الشكل امتي :

 4111 كاسوح  هللا  عبد  السيد 
حصة.

موريس  فيليب  اشوت  السيد 
روبر 111) حصة.

املجلوع : 5111 حصة.
يحد    : اإلآتلاعي  الرأسلال 
 511.111 مبلغ  في  الشركة  رأسلال 
حصة   5111 إلى  مقسم   رهم، 
إآتلاعية قيلة كل حصة 11)  رهم 
حررت ووزعت آليعها على الشركاء 

كل حسب مساهلته.
: يقسم الربح الصافي بعد  األرباح 
اإلقتطاعات القانوية واألساسية على 

الشركاء كل حسب مساهلته .
السنة اإلآتلاعي : من فاتح يناير 

إلى )3  يسلبف.
تسيف الشركة من طرف   : التسيف 
السيد محلد شكيب لحلو والسيد7 
بوعزاوي مريم اللذان عينا مسيفين 

للشركة .
العقو   آليع  في  الشركة  تسيف 
السيد  ومجتلع  متضامن  بتوقيع 
والسيد7  لحلو  شكيب  محلد 

بوعزاوي مريم.
باملحكلة  التجاري  التسجيل  تم 
التجارية باملكتب الجهوي لإلستثلار 
 2121 يناير   21 يوم  بالدارالبيضاء 

تحت عد  453639.
للنشر واإليداع

420 P

ROBRAM
SARL

فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  تحت 
شركة  تأسيس  تم   ،21(8 أكتوبر 

باملواصفات التالية :
.ROBRAM SARL : التسلية -

شارع   55  : اإلآتلاعي  املقر   -
الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق 
األول حي املستشفيات-الدارالبيضاء.

- الهدف اإلآتلاعي : 
استخراج والتنقيب.
استغالل التعدين.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل   -
مسؤولية محدو 7.

السيد  تعيين  تم   : التسييف   -

روبيفطو مراس مسيف للشركة.

- الرأسلال : 11.111.11)  رهم.
- اإليداع القانوني : املركز الجهوي 

لإلستثلار الدارالبيصاء.

فاتح  من   : اإلآتلاعية  السنة   -

يناير إلى  )3  يسلبف.

املد7 : 99 سنة. 
-السجل التجاري  رقم 9)45)4.

قصد النشر واإلعالن

421 P

HGR INVEST
شركة محدو 7 املسؤولية

رأسلالها : 11.111.11)  رهم

املقر اإلآتلاعي : 77، شارع عقبة، 

الشقة 4، اكدال الرباط

تأسيس شركة 
 8 في  بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

تأسيس شركة  تم  قد   ،2121 يناير 

تحلل  والتي  املسؤولية  محدو 7 

الخصائص التالية :

.HGR INVEST : التسلية

الهدف اإلآتلاعي :

اإلستغالل  تنظيم  في  مقاول 

التجاري (مطعم(.

ملون.

املقر اإلآتلاعي : 77، شارع عقبة، 

الشقة 4، اكدال الرباط.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس.
 (11.111.11  : الشركة  رأسلال 

 رهم.

املساهلون :

باسكوال  غرافانطي  السيد   -
القاطن 42، زنقة شاب النهار، قطاع 

5)، حي الرياض، الرباط.

القاطنة  هريش سعا   السيد7   -

بزنقة املحلدية رقم 17)، الهرهور7، 

تلار7.

غرافانطي  السيد   : التسييف 
شاب  زنقة   ،42 القاطن  باسكوال 

الرياض،  حي   ،(5 قطاع  النهار، 

الرباط.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  التجاري  بالسجل  القانوني 

 31 في  بالرباط،  التجارية  املحكلة 

رقم  تحت  ومسجل   2121 يناير 

.(42569
عن الشركة

422 P

 SOCIETE ENTREPRISE

ROCHDI

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU CAPITAL DE:

100.000.00DHS

 SIEGE SOCIAL :195،RUE AL

 MASSIRA, SEC D, DIOUR EL

MELK, CYM RABAT

تبعا  لقرار الجلع العام اإلستثنائي 

لشركة    21(9 8)  يسلبف  بتاريخ 

شركة   ENTREPRISE ROCHDI

محدو 7 املسؤولية، تم إقرار ما يلي :

محلد  املرحوم  وفا7  معاينة   -

الرشدي.

على  املرحوم  حصص  تقسيم   -

ورثته.

- زيا 7 وتخفيض رأسلال الشركة 

ليصبح 266.111.11  رهم.

للحصص  الجديد  التقسيم   -

املكونة لرأسلال الشركة كلا يلي :

الحسن الرشدي 2341 حصة.

 (61 الرشدي  الرحلان  عبد 

حصة.

- يونس الرشدي 56 حصة.

- عصام الرشدي 56 حصة.

- زبيد7 صدقي )2 حصة.

- لبنى الرشدي 27 حصة.

من  و7   6 الفصول  -تعديل 

القانون األسا�سي للشركة.

- املصا قة على الصيغة الجديد7 

للقانون األسا�سي.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بالرباط تحت رقم 88)14) 

وبتاريخ 31 يناير 2121.

423 P

ETUDE MAITRE MOHAMED SOUSSI 

SADOQ

NOTAIRE
مكتب األستاذ محلد السو�سي صدوق

موثق

62 شارع محلد الخامس، إقامة بدر، الطابق 

الثاني، فاس

الهاتف : 1535.94.28.97

الفاكس : 1535.94.11.56

 THE BRITISH SCHOOL شركة

BEAMS PRIVE
ش.م.م بشريك وحيد

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

24  يسلبف  في  املؤرخ  العا ي  الغيف 

محلد  األستاذ  تلقاه  الذي   21(9

بفاس،  موثق  صدوق،  السو�سي 

 THE قرر الشريك الوحيد في شركة 

 BRITISH SCHOOL-BEAMS

وحيد،  بشريك  ش.م.م   PRIVE
مقرها  1.111.11)  رهم،  رأسلالها 

مكرر  رب علور زقاق الرومان   26

فاس ما يلي :

- تصفية الشركة.

- تعيين السيد ابصارسيد صا ق، 

كلسؤول عن التصفية.

II- تم اإليداع القانوني لدى كتابة 

 9 ضبط املحكلة التجارية بفاس في 

يناير 2121 تحت رقم 104/020.
بلثابة مقتطف وبيان

األستاذ محلد السو�سي صدوق

424 P

 SOCIETE M ALI PARTS

MEKNES
SARL AU 

تأسيس شركة
رقم السجل التجاري 77)49

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

 9) يناير 2121، تقرر تأسيس شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7، جصائصها 

كالتالي :

 SOCIETE M ALI  : إسم الشركة 

PARTS MEKNES  SARL ش.م.م.

املقر اإلآتلاعي : إقامة فرح علار7 

) محل أ 2 املنظر الجليل 3 مكناس.

موضوع  الشركة :

-متاآر7 في قطع الغيار.

- اإلستيفا  والتصدير.

- كراء املعدات.

 311.111.11  : الشركة  رأسلال 

 رهم.

الشريك والحصة :

ماموني علوي موالي الصديق رقم 

 D551937 بطاقة التعريف الوطنية

51) حصة من فئة 111)  رهم.

ماموني علوي موالي مصطفى رقم 

 D91081 الوطنية  التعريف  بطاقة 

51) حصة من فئة 111)  رهم.

علوي  ماموني   : الشركة  مسيف 

موالي الصديق.

رقم السجل التجاري 77)49.

باملركز  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بتاريخ  بلكناس  لإلستثلار  الجهوي 

31 يناير 2121.

425 P

بالجريد7  وقع  جطإ  استدراك 

بتاريخ   5597 عد    الرسلية 

 5 املوافق   (44( آلا ى امجر7   (1

فبفاير 2121.

HG EQUIPEMENT

رأسلالها : 11.111.11)  رهم.

شامة  إقامة   : اإلآتلاعي  املقر 

شارع قصو   3 طابق   25 مكتب رقم 

مداح تاز7.

بدال من : أصبحت املساهلات في 

الشركة على الشكل التالي :

 3411 رضوان  بنكلر7  السيد 

 رهم.

والفصل 7 : حد  رأسلال الشركة 

في 11111.11) لفائد7 الشركاء :

 341 رضوان  بنكلر7  السيد 

حصة.

 331 السيد بن كلر7 عبد املجيد 

حصة.

 331 عزوز  الصنهاجي  السيد 

حصة.

في  املساهلات  أصبحت   : يقرأ 

الشركة على الشكل التالي :

 33411 رضوان  بنكلر7  السيد 

 رهم.

والفصل 7 : حد  رأسلال الشركة 

لفائد7  11.111.11)   رهم  في 

الشركاء :

 334 رضوان  بنكلر7  السيد 

حصة.

 333 السيد بن كلر7 عبد املجيد 

حصة.

 333 عزوز  الصنهاجي  السيد 

حصة.

الباقي بدون تغييف.

426 P

اكاكونتا

رقم 26 علار7 املستقبل شارع ابن العربي الحي 

الصناعي اكا ير

 SOCIETE EVOLUTION

DROGUERIE

SARL A.U

قرر بلوآب الجلع العام الغيف   

يناير   (4 بتاريخ  املنعقد  العا ي 

2121 ما يلي :

بيع حصص الشركة :

تم تفويت حصص:

 AYOUB EL ABIDI السيد 

 EL GHEIT السيد  إلى  حصة   511

ACHRAF 511 حصة.

توزيع رأسلال الشركة : 

 EL GHEIT ACHRAF 500 السيد

511حصة 51.111.11  رهم.
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إستقالة السيد   : إستقالة مسيف 
منصبه  من   AYOUB EL ABIDI

كلسيف للشركة.
 EL السيد   : تعيين املسيف الجديد 
للبطاقة  الحامل   GHEIT ACHRAF
الوحيد  املسيف   JM54251 رقم 

للشركة.
أن  الشركة  قررت   : اإلمضاء 
 EL للسيد  هو  الوحيد  اإلمضاء 
للبطاقة  الحامل   GHEIT ACHRAF

.JM54251 رقم
تجديد القانون األسا�سي للشركة: 
بكتابة  القانوني  السجل  إيداع  تم 
الضبط باملحكلة اإلبتدائية بانزكان 
 (4( رقم   2121 يناير   24 بتاريخ 

السجل التجاري رقم 3425).
427 P

ENTREPRISE AOL JDAD
.S.A.R.L

 AU CAPITAL SOCIAL :
100.000.00 DHS

 SIEGE SOCIAL : AV. EL HIZAM
201 LAAYOUNE

بلوآب عقد توثيقي تلقاه األستاذ 
 (1 بتاريخ  موثق  هللا  حبيب  سعيد 
يناير 8)21 و9 يناير 8)21 تأسست 
الشركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الخصائص التالية :
 ENTREPRISE AOL  : التسلية 

.JDAD
املوضوع : الشركة لها كهدف :

 أعلال البناء املختلفة.
املقر اإلآتلاعي : العيون )21.

مد7 الشركة : محد 7 في 99 سنة 
ابتداء من تاريخ التأسيس.

الرأسلال   : اإلآتلاعي  الرأسلال 
 (11.111.11 في  محد   اإلآتلاعي 

 رهم.
الشركاء :

السيد يوسف ايت الحسين.
ايت  يوسف  السيد   : اإل ار7 

الحسين.
السنة اإلآتلاعية : تبتدئ السنة 
اإلآتلاعية في فاتح يناير لتنتهي في )3 

 يسلبف.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
املحكلة  ضبط  بكتابة  القانوني 
التجاري  السجل  مصلحة  التجارية 
رقم  تحت   21(8 يناير   (1 بتاريخ 

.18/40
بكتابة ضبط  الشركة  تقييد  تم 
السجل  مصلحة  التجارية  املحكلة 
سجل   23199 رقم  تحت  التجاري 

تحليلي و69 السجل ترتيبي.
428 P

AXIAL DEVELOPMENT
S.A.R.L.AU

شركة محدو 7 املسؤولية ذات 
شريك وحيد

رأسلالها : 1.111)  رهم
املقر اإلآتلاعي : إقامة هدى 4) 
زنقة طلوع الفجر الدارالبيضاء

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
 2121 يناير   4 في  بالدارالبيضاء 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
بالصفات  وحيد  بشريك  محدو 7 

التالية :
ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

مسؤولية محدو 7 بشريك وحيد.
 AXIAL  : اإلآتلاعية  التسلية 

.DEVELOPMENT S.A.R.L.AU
الغرض : 

اإلنعاش العقاري.
الدارالبيضاء   : اإلآتلاعي  املقر 

إقامة هدى 4) زنقة طلوع الفجر .
املد7 : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

التقييد بالسجل التجاري.
رأس املال : حد  رأس مال الشركة 
 (.111 إلى  مقسم  1.11)  رهم  في 
حصة من فئة 11)  رهم تم تحريرها 
بالكامل مسند7 إلى الشريك الوحيد 

السيد ا ريس الفا�سي فهري.
التسييف : تم تعيين السيد ا ريس 
ملد7  للشركة  مسيفا  فهري،  الفا�سي 
الصالحيات  كامل  مع  محد 7  غيف 

والتفويضات.
السنة اإلآتلاعية : تبتدئ السنة 
 3( إلى  يناير  فاتح  من  اإلآتلاعية 

 يسلبف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
عد   تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 
بالسجل  التقييد  وتم   728666
بتاريخ   454573 التجاري تحت رقم 

28 يناير 2121.
لإلستخالص والنشر

429 P

NIDAL EVENT شركة
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7 
رأسلالها : 2.111.11)  رهم

املقر اإلآتلاعي : علارSCE 6 7 رقم 2 
زنقة آد7 الرباط

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم   2121 يناير   (4
املسؤولية  ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدو 7 والتي تتليز بلا يلي :
 NIDAL EVENT SARL : التسلية

ذات املسؤولية املحدو 7.
الهدف :

األعراس  ملون وتنظيم حفالت  
واإلحتفاالت.

املد7 : حد ت في 99 سنة، انطالق 
السجل  في  التسجيل  تاريخ  من 

التجاري.
املقر اإلآتلاعي : علارSCE 6 7 رقم 

2 زنقة آد7 الرباط.
في  حد    : اإلآتلاعي  الرأسلال 
إلى  2.111.11)  رهم مقسلة  مبلغ 
 (11 بثلن  إآتلاعية  حصة    (21

 رهم في حوز7 :
السيد محلد السرتي 41 حصة.
السيد محلد مومين 41 حصة.

 41 حري�سي  نورالدين  السيد 
حصة.

من  تبتدئ   : اإلآتلاعية  السنة 
فاتح يناير إلى )3  يسلبف من كل سنة.
من  الشركة  تسيف   : التسييف 
طرف السيد محلد السرتي ملد7 غيف 

محدو 7.
الربح  من   %  5 يقتطع   : الربح 
الصافي في كل سنة من أآل تكوين 

اإلحتياط القانوني.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 في  بالرباط  التجارية 

رقم  تحت  التجاري  بالسجل   2121

.(4253(

430 P

ROLIN TRAVAUX
تأسيس ش.م.م ذات شريك واحد
ذات رأسلال يقدر ب 11.111) 

 رهم

املقر اإلآتلاعي : 44 زنقة اكللان 

علي رقم 7 الطابق األول أكدال 

الرباط

مسجل  عرفي  عقد  بلقت�سى 

قرر   2121 يناير   23 بالرباط بتاريخ 

الشريك الواحد السيد علر واحوا تم 

وضع القانون األسا�سي للشركة والتي 

تحلل الخصائص التالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدو 7 بشريك واحد.

.ROLIN TRAVAUX : إسلها

هدفها :

بالبناء  املتعلقة  األعلال  آليع 

وأشغال مختلفة.

أعلال البستنة.

44 زنقة اكللان علي رقم   : مقرها 

7 الطابق األول أكدال الرباط.

سنة تبتدئ من يوم   99  : أمدها 

التأسيس.

11.111)  رهم   : رأسلالها 

مقسلة إلى 111) حصة بقيلة 11) 

 رهم للواحد7.

غيف  وملد7  الشركة  يدير   : إ ارته 

محد 7 السيد علر واحوا.

من  تبتدئ   : اإلآتلاعية  السنة 

فاتح يناير وتنتهي في متم شهر  يسلبف 

من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

التجارية  املحكلة  لدى  القانوني 

تحت   2121 يناير   24 يوم  بالرباط 

رقم 42583).
وهذا بلثابة مقتطف وبيان

431 P
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الشركة املغربية لتأمين 
الصادرات

 SOCIETE MAROCAINE
 D’ASSURANCE A
L’EXPORTATION

 24RUE ALI ABDERRAZAK
CASABLANCA 20100
TEL : 0522.98.20.00
FAX : 0522.25.20.70

Site web : www.smaex.com
e-mail : smaex@ smaex.com
الشركة املغربية لتأمين الصا رات

(سلايكس(
شركة املساهلة

برأسلال قدره : 51.111.111  رهم
املقر األآتلاعي : 24، زنقة علي 

عبد الرزاق 11)21 الدارالبيضاء، 
املغرب

رقم التقييد في السجل التجاري 
53469

بلقت�سى املجلس اإل اري املنعقد 
بتاريخ 28 يونيو 9)21 تقرر ما يلي :

-تجديد مد7 انتداب السيد أحلد 
للشركة  كرئيس مدير عام  حجوب  

املغربية لتأمين الصا رات.
القانوني  اإليداع  وضع  تم 
بالدارالبيضاء  التجارية  باملحكلة 
رقم  تحت   2121 يناير   22 بتاريخ 

.727931
432 P

RIMISM
شركة ذات مسؤولية محدو 7

ذات شريك وحيد
تاسيس شركة

تبعا للعقد العرفي بتاريخ 31 يناير 
2121 تم وضع قوانيين الشركة ذات 

املليزات التالية :
.STE RIMISM : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدو 7  املسؤولية 

الوحيد.
يتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 

سواء باملغرب أو جارآه :

االنشطة  آليع  تجاري،  مركز 
الصناعية التجارية والخدمات.

املقر الرئي�سي : حي موالي الحسن 
بن املهدي بوآدور.

الرأسلال : حد  في مبلغ 11.111) 
حصة من   (111 الى   رهم مقسلة 
ملك  في  للواحد7  11)  رهم  فئة 

اتفرح الجلاني.
تسييف من طرف السيد7   : اال ار7 

اتفرح الجلاني.
بكتابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحكلة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   ،2121 يناير   31 بتاريخ 
رقم  تجاري  سجل   ،2020/269

.31667
433 P

STE YAHIA ITKANE
SARL AU

تاسيس شركة
وضع   2121 يناير   8 بتاريخ  تم 
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 
باملليزات  وحيد  بشريك  املحدو 7 

التالية :
 STE YAHIA ITKANE  : التسلية 

.SARL AU
االشغال  في  مقاول   : الهدف 
العامة أو البناء، مقاول في التفكيبات 

الكهربائية وتاآر.
 ،III 7املقر االآتلاعي : تجزئة املنار

رقم 469 قلعة السراغنة.
سنة تبتدئ من تاريخ   99  : املد7 

1) يناير 2121.
 (11.111  : االآتلاعي  الراسلال 
 رهم مقسم على 111) سهم من فئة 

11)  رهم موزع كاالتي :
 (111 يحياوي  الحسن  السيد 

حصة.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

)3  يسلبف.
السيد  طرف  من  تسيف   : اال ار7 

الحسن يحياوي.
باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
يوم السراغنة  لقلعة   االبتدائية 
رقم  تحت   ،2121 يناير   24  
رقم  التجاري  السجل   ،2020/24

.39((
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 STE DEPANNAGE
ATTAOUIA

SARL
تاسيس شركة

وضع   2121 يناير   7 بتاريخ  تم 
قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 باملليزات التالية :
   STE DEPANNAGE  : التسلية 

.ATTAOUIA SARL
وآر  اغاثة  شركة   : الهدف 
لنقل  ومقاول  واملركبات  السيارات 

البضائع.
:  وار اوال  وكا   املقر االآتلاعي 
قلعة  الشعيبية  العطاوية  آلاعة 

السراغنة.
املد7 : 99 سنة.

 (11.111  : االآتلاعي  الراسلال 
 رهم مقسم على 111) سهم من فئة 

11)  رهم موزع كاالتي :
  341  .. الشايب  آوا   السيد 

حصة.
  331  .. الشايب  ا ريس  السيد 

حصة.
  331  .. الشايب  هشاب  السيد 

حصة.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

)3  يسلبف.
السيد  طرف  من  تسيف   : اال ار7 

آوا  الشايب.
باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
 22 يوم  السراغنة  لقلعة  االبتدائية 
 ،2020/19 تحت رقم   ،2121 يناير 

السجل التجاري رقم 3917.
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 STE TASSAOUT
IMMOBILIER

SARL
تبعا لقرار الجلع العام االستثنائي 
 TASSAOUT IMMOBILIER لشركة 
املسؤولية  ذات  شركة   SARL
11.111)  رهم  راسلالها  املحدو 7، 
رقم   I عواطف  االآتلاعي  ومقرها 
قلعة   2 رقم  شقة  االول،  طابق   ،4

السراغنة.

9)21، حل  31 نونبف  تقرر بتاريخ 

الشركة.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

 24 االبتدائية لقلعة السراغنية يوم 

 ،2020/25 تحت رقم   ،2121 يناير 

السجل التجاري رقم 2937.
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 HIDAYA MANAGEMENT

 SIEGE : LOT ASSIA IMM N°8 APPT N°1

HAY KARIMA SALE

 STE ET SERVICE

SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

 ذات الشريك الوحيد

بيع الحصص االآتلاعية 
تحديث النظام االسا�سي

العام  الجلع  محضر  بلوآب 

املنعقد  العا ي  الغيف  االستثنائي 

قرر   ،21(9 26  يسلبف  بتاريخ 

مساهم الشركة ET SERVICE شركة 

ذات  املحدو 7  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد ما يلي :

بيع الحصص االآتلاعية كالتالي 

: يبيع السيد ناآم ا ريس الى السيد 

حصصه  آليع  الحق  عبد  يوسفي 

ب  حصة   (1.111 أي  الشركة،  في 

يعا ل  ما  حصة  لكل  11)  رهم 

111.111.)  رهم.

استقالة املسيف االول  السيد ناآم 

ا ريس من الشركة بشكل نهائي.

السيد   : آديد  مسيف  تعيين 

لبطاقة  حامل  الحق  عبد  اليوسفي 

للشركة  مسيف   U93973 التعريف 

ملد7 غيف محد 7.

تحديث النظام االسا�سي للشركة 

.ET SERVICE SARL AU

بلكتب  القانوني  االيداع  تم 

بسال  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بتاريخ 21 يناير 2121، تحت رقم 58.

437 P
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STE NAZAHA PORT

SARL AU

رأسلالها :  11.111)  رهم

تعديل
االستثنائي  العام  الجلع  قرر 

يناير   31 بتاريخ  واملنعقد  للشركة، 

التجاري  بالسجل  التعديل   2121

للشركة على الشكل التالي :

حل النهائي للشركة.

باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 

يناير   31 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2121، تحت رقم 2020/265.

438 P

STE GESTIRIEGO MAROC

شركة محدو 7 املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد

مقرها االآتلاعي : 83) شارع ولي 

 ، NREA العهد، محل رقم 65 مركز

الطابق االوسط طنجة

رأسلالها : 61.111  رهم

السجل التجاري رقم : 76469 

طنجة

تحويل املقر االآتلاعي
بلقت�سى محضر قرارات الشريك 

الوحيد املحرر بلقر الشركة بطنجة 

بتاريخ 25 نونبف 9)21 تقرر ما يلي :

بنفس  االآتلاعي  املقر  تحويل 

الخامس  محلد  شارع  من  املدينة 

وزنقة ابن كثيف، اقامة  وس ماريس، 

طنجة الى   ،  24 رقم  الطابق الثاني، 

رقم  محل  العهد،  ولي  شارع   (83

الطابق االوسط   ،NREA مركز   ،65

طنجة.

جوليو  السيد  مهام  تجديد 

 JULIO جيسوس  ي ماطيبو آارسيا

JESUS DE MATEO GARCIA كلسيف 

للشركة ملد7 3 سنوات والتي ستنتهي 

السنوي  العام  الجلع  مع  بالتزامن 

املزمع عقده في عام 2122.

و)3   4 التعديل املوازي للفصول 

من القوانين االساسية للشركة.

االساسية  القوانين  تنقيح 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2121 يناير   (5 بتاريخ 

.229559
للخالصة والبيان

املسيف

439 P

STE REDELCA MAROC
شركة محدو 7 املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد

مقرها االآتلاعي : 83) شارع ولي 

 ، NREA العهد، محل رقم 65 مركز

الطابق االوسط طنجة

رأسلالها : 1.111)  رهم

السجل التجاري رقم : 69375 

طنجة

تحويل املقر االآتلاعي
بلقت�سى محضر قرارات الشريك 

الوحيد املحرر بلقر الشركة بطنجة 

بتاريخ 25 نونبف 9)21 تقرر ما يلي :

بنفس  االآتلاعي  املقر  تحويل 

الخامس  محلد  شارع  من  املدينة 

وزنقة ابن كثيف، اقامة  وس ماريس، 

طنجة الى   ،  24 رقم  الطابق الثاني، 

رقم  محل  العهد،  ولي  شارع   (83

الطابق االوسط   ،NREA مركز   ،65

طنجة.

من   4 للفصل  املوازي  التعديل 

القوانين االساسية للشركة.

االساسية  القوانين  تنقيح 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   ،2121 يناير   (5 بتاريخ 

.229561
للخالصة والبيان

املسيف

440 P

STE AMSEL
شركة محدو 7 املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد
مقرها االآتلاعي : زاوية شارع محلد 

الخامس وزنقة ابن كثيف، اقامة 
 وس ماريس، الطابق الثاني، رقم 

24 ، طنجة
رأسلالها : 11.111)  رهم

السجل التجاري رقم : 7)72) 
طنجة

اغالق التصفية
الجلع  قرارات  محضر  بلقت�سى 
بطنجة  الشركة  بلقر  املحرر  العام 
بتاريخ  فاتح نونبف 9)21 تقرر ما يلي :
وحسابات  تقرير  على  املصا قة 

التصفية.
التصفية  حسابات  مراآعة 
التسوية  توزيع  على  والتصويت 

نهائية.
ذمة  وابراء  التصفية  اغالق 
املصفي السيد آورج سيدني باتون 
GEORGE SIDNEY PATTON وانهاء 

كل مهامه.
من  للشركة  النهائي  التشطيب 

السجل التجاري بطنجة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
9)21، تحت رقم  21  يسلبف  بتاريخ 

.228827
للخالصة والبيان

املصفي

441 P

 STE SADECA AUTOMOTIVE
MAROC

شركة محدو 7 املسؤولية
مقرها االآتلاعي : I تجزئة 63،  

تجزئة رقم 2، املرحلة االولى املبنى )، 
املنطقة الحر7 للتصدير طنجة

رأسلالها : 85.111) أورو
السجل التجاري رقم : 61147 

طنجة
تحويل املقر االآتلاعي

بلقت�سى محضر قرارات الشريك 
الوحيد املحرر بلقر الشركة بطنجة 
بتاريخ 4  يسلبف 9)21 تقرر ما يلي :

بنفس  االآتلاعي  املقر  تحويل 
�سي   ،79 رقم   : املكتب  من  املدينة 
طنجة  املنطقة الحر7 للتصدير،   ،2
 ،2 رقم  تجزئة    ،63 تجزئة   I الى  
املرحلة االولى املبنى )، املنطقة الحر7 

للتصدير طنجة.
من   4 للفصل  املوازي  التعديل 

القوانين االساسية للشركة.
االساسية  القوانين  تنقيح 

للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
بطنجة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
رقم  تحت   ،2121 يناير   24 بتاريخ 

.229881
للخالصة والبيان

املسيف

442 P

STE CARINSA MAROC
شركة محدو 7 املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
مقرها االآتلاعي : 357، شارع 
محلد الخامس، الطابق الثالث،

شقة رقم 6
فضاء A/4 - الدار البيضاء

راسلالها : 3.479.511  رهم
السجل التجاري : رقم 13115)

تحويل املقر االآتلاعي
بلقت�سى محضر قرارات الشريك 
بالدار  الشركة  بلقر  املحرر  الوحيد 
 ،21(9 أكتوبر   (4 بتاريخ  البيضاء 

تقرر ما يلي :
بنفس  االآتلاعي  املقر  تحويل 
اليون  شارع  زاوية   448 من  املدينة 
وشارع محلد الخامس إقامة صوفية 
 ،357 تجزئة  إلى  البيضاء  الدار   -  2
الطابق  الخامس،  محلد  شارع 
 -  A/4 فضاء   6 رقم  شقة  الثالث، 

الدار البيضاء.
من   4 للفصل  املوازي  التعديل 

القوانين األساسية للشركة.
االساسية  القوانين  تنقيح 

للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  التجارية  املحكلة  ضبط 
البيضاء بتاريخ 4) يناير 2121 تحت 

رقم 726899.
443 P
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 يوان األستاذ نور الدين كنون
موثق

235، شارع يعقوب املنصور إقامة االنفال - 
علار7 - ) - الدار البيضاء

الهاتف : 0522941234/35
فاكس : 978)152239

 STE HOLDING POUR
L’INDUSTRIE 

ET LE COMMERCE - HOPIC
SARL

تأسيس شركة
األستاذ  تلقاه  عقد  بلقت�سى 
فؤا  بنجلون، موثق بالدار البيضاء، 
بتاريخ 5) فبفاير 993)، أنجز القانون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7، ذات املليزات التالية :
للصناعة  »هولدينغ    : التسلية 

والتجار7« ش ذ م م.
الهدف : تهدف الشركة في املغرب 

كلا في كل مكان آجر إلى :
االستيفا  والتصدير.

وتصدير  واستيفا   وبيع  شراء 
لجليع  العامة  والتجار7  وتلثيل 
واأل وات  واملوا   املنتجات 
قطع  آليع  وكذلك  اإللكتفونية 

الغيار وامللحقات للسيارات.
العلليات  كل  عامة  وبصفة 
التجارية، الصناعية، املالية، األثاث، 
لها  والتي  العقارية  وغيف  العقارية 
عالقة مباشر7 أو غيف مباشر7 بهدف 
الشركة املذكور7 أعاله وكذلك آليع 
األجرى امللاثلة أو ذات صلة  األشياء 

من املحتلل أن تساهم في تطويرها.
زنقة آون   23  : االآتلاعي  املقر 

آورس، الدار البيضاء.
املد7 : 99 سنة.

مبلغ  في  حد    : الشركة  رأسلال 
 511 إلى  مقسم  11.111)  رهم، 
11)  رهم  حصة اآتلاعية من فئة 

للواحد7 مقسم كالتالي :
السيد مهدي بنيس 511 حصة.

السيد محلد سعد بن علور 511 
حصة.

الشركة  بتسييف  كلف   : التسييف 
ملد7 غيف محدو 7 السيد مهدي بنيس 

والسيد محلد سعد بن علور.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  )3  يسلبف  في  وتنتهي  يناير 

سنة.
لتكوين  تخصص   %5  : األرباح 
ويتم  الصندوق االحتياطي القانوني، 

توزيع الباقي حسب قرار الشركاء.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت   ،(993 مارس   (7 في  البيضاء 
356))) وكذا السجل التجاري  رقم 
رقم  تحت   (993 مارس   3( بتاريخ 

.6932(
من أآل امللخص واإلشار7
األستاذ نور الدين كنون

موثق
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كيه مروك
ش م م ذات شريك وحيد

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 ذات شريك وحيد

بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 
واملسجل  بأكا ير   2121 يناير  فاتح 
تم  بأكا ير   2121 يناير   (1 بتاريخ 
وضع القانون األسا�سي للشركة ذات 
شريك  ذات  املحدو 7  املسؤولية 

وحيد حسب املواصفات امتية :
التسلية : كيه مروك ش م م ذات 

شريك وحيد.
املوضوع االآتلاعي للشركة :

(العلل على  التنظيف  في  مقاول 
ارتفاع وصعوبة الوصول(.

إصالح  استئجار،  بيع  شراء، 
(املطاعم،  املطبخ  معدات 

الفنا ق............(.
علليات االستيفا  والتصدير.

رقم  املجد  إقامة   : الشركة  مقر 
شارع القا�سي عياض أمسرنات   (8

أكا ير.
من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.
11.111)  رهم   : الرأسلال 
فئة  من  حصة   (111 إلى  مقسلة 
11)  رهم كلها اكتتبت نقدا و فعت 

في مجلوعها عند االكتتاب كالتالي :

 (111 محلد  هللا  جلف  السيد 

حصة.

من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح يناير حتى )3  يسلبف.

جلف  السيد  عين   : التسييف 

هللا محلد كلسيف للشركة ملد7 غيف 

محدو 7.

في  التوقيع   : االآتلاعي  التوقيع 

من  يكون  البنكية  واالوراق  العقو  

طرف السيد جلف هللا محلد.

الضبط  بكتابة  تم   : اإليداع 

بتاريخ  بأكا ير  التجارية  باملحكلة 

22 يناير 2121، رقم 2)893.
املسيف
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استثاقية ميلوزا

مكتب قانوني لللحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة

الطابق األول، إقامة بال روزا رقم 3 القنيطر7

الهاتف : 1537376592

شركة الفجر لصناعة مواد 

البناء
ش ذ م م ش و

راسلالها : 11.111)  رهم

مقرها 32 بئف رامي الغربية، القنيطر7

تعديالت قانونية
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر7 بتاريخ 25  يسلبف 9)21، 

قرر   ،2121 يناير   2 واملسجل بتاريخ 

مساهم شركة الفجر ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

استقالة املسيف املنفر .

تعيين مصفي للشركة في شخص 

املز ا   مغربي  الضاوي  االاله  عبد 

)96) بالدار البيضاء الحاملة  بتاريخ 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B4512(1

الحل تم بلقر الشركة.

االبتدائية  باملحكلة  تم  اإليداع 

بتاريخ   73949 بالقنيطر7 تحت رقم 

5) يناير 2121.
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استثاقية ميلوزا

مكتب قانوني لللحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة

الطابق األول، إقامة بال روزا رقم 3 القنيطر7

الهاتف : 1537376592

شركة املحيط للنجارة العامة 
الخشب واالليمنيوم

ش ذ م م ش و
راسلالها : 11.111)  رهم

مقرها 32 بئف رامي الغربية، القنيطر7
تعديالت قانونية

حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر7 بتاريخ 25  يسلبف 9)21، 
قرر   ،2121 يناير   2 واملسجل بتاريخ 

مساهم شركة املحيط ما يلي :
الحل املسبق للشركة.
استقالة املسيف املنفر .

تعيين مصفي للشركة في شخص 
املز ا   مغربي  الضاوي  االاله  عبد 
)96) بالدار البيضاء الحاملة  بتاريخ 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B4512(1
الحل تم بلقر الشركة.

االبتدائية  باملحكلة  تم  اإليداع 
بتاريخ   73951 بالقنيطر7 تحت رقم 

5) يناير 2121.
447 P

استثاقية ميلوزا

مكتب قانوني لللحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة

الطابق األول، إقامة بال روزا رقم 3 القنيطر7

الهاتف : 1537376592

برومي ريبندور
شركة ذات مسؤولية ش م 
راسلالها : 11.111)  رهم

مقرها االآتلاعي شقة رقم 8 علار7 
9))، إقامة إيلان ايلان العصام، 

القنيطر7
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7
بلقت�سى عقد عرفي حرر بالقنيطر7 
بتاريخ 8 يناير 2121، واملسجل بتاريخ 
تأسيس شركة  تم   ،2121 يناير   (1
ذات مسؤولية محدو 7 بلسيف منفر  

بليزاتها التالية :



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (768

التسلية برومي ريبندور ش ذ م   

م ش و.

الهدف : سيار7 االسعاف.

علار7   8 شقة   : االآتلاعي  املقر 

9))، إقامة ايلان العصام القنيطر7.

املد7 : 99 سنة.

الرأسلال حد  في مبلغ 11.111) 

من  حصة   (111 إلى  مقسم   رهم 

11)  رهم للحصة كلها مكتتبة  فئة 

ومؤ ا7 بكاملها وموزعة على املساهم 

املنفر ز

السيد7 كريش عايشة   : التسييف 

أغسطس   28 مغربية مز ا 7 بتاريخ 

مسيف7  الغرب  يحي  بسيدي   (996

منفر   ملد7 غيف محدو 7.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

)3  يسلبف.

التسجيل تم باملحكلة االبتدائية 

بتاريخ   54137 بالقنيطر7 تحت رقم 

22 يناير 2121.
لإلشار7 والتنبيه
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استثاقية ميلوزا

مكتب قانوني لللحاسبة

التحكيم التجاري الدولي والوساطة

الطابق األول، إقامة بال روزا رقم 3 القنيطر7

الهاتف : 1537376592

شركة بالتر جوريكا
ش ذ م م 

راسلالها : 11.111)  رهم

مقرها تجزئة 279) بئف رامي 

الجنوب، القنيطر7
حرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بالقنيطر7 بتاريخ 27  يسلبف 9)21، 
قرر   ،2121 يناير   2 واملسجل بتاريخ 

مساهم شركة بالتر آوريكا ش ذ م 

م ما يلي :

511 حصة يللكها السيد  تفويت 

محلد  السيد  لفائد7  أوريكا  عالء 

أوريكا.

أوريكا من  استيقالة السيد عالء 

السيد محلد  وتعيين  منصب مسيف 

أوريكا كلسيف منفر  للشركة ملد7 غيف 

محدو 7.

من قانون   14-7-6 تعديل البنو  

الشركات.

الرأسلال  مجلوع  يصبح  وبذلك 

 (111 أوريكا  محلد  السيد  يد  في 

حصة.

االبتدائية  باملحكلة  تم  اإليداع 

 ،2121 يناير   22 بتاريخ  بالقنيطر7 

تحت رقم )7412.
لالشار7 والتنبيه

449 P

 ETUDE MAITRE NAHID ACHARGUI

NOTAIRE

تلار7

 RENEWABLE ENERGY

AFRICA
ش م م بشريك واحد

رأسلالها : 111.111.)  رهم

مقرها االآتلاعي : بالرباط السوي�سي 

شارع محلد السا س، علار7 

ماتيس، )57 بلوك أ

تأسيس شركة
بناء على عقد توثيقي حرر بلكتب 

موثقة بتلار7  األستاذ7 ناهد أشركي، 

تأسيس  تم   ،2121 يناير   8 بتاريخ 

محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص  ذات  واحد  بشريك 

التالية :

 RENEWABLE  : التسلية 

.ENERGY AFRICA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7 بشريك واحد.

الرباط،   : االآتلاعي  املقر 

السا س،  محلد  شارع  السوي�سي، 

علار7 ماتيس، )57، بلوك أ.

الطاقات   : االآتلاعي  الهدف 

املتجد 7.

أسست هذه الشركة ملد7   : املد7 

تقييدها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   99

بالسجل التجاري.

مبلغ  في  حد    : املال  رأس 

111.111.)  رهم مقسم إلى 1.111) 

11)  رهم  بقيلة  اآتلاعية  حصة 

لكل حصة حررت آليعها وأسندت 

 WERNER إلى الشريك الوحيد السيد

EDUARD E DE GROODT بلجيكي 

الحامل لجواز السفر رقم  الجنسية، 

.EN98546(

أسندت   : والتسييف  اإل ار7 

إلى  الشركة  وتسييف  إ ار7  مهلة 

 WERNER EDUARD E DE السيد 

كافيا  توقيعه  ويعتبف   GROODT

املذكور7 ف  الشركة  وإلزام  لتلثيل 

آليع معامالتها.

من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

والثالثون  الحا ي  إلى  يناير  فاتح 

 يسلبف من كل سنة.

رقم السجل التجاري : 42533).

اإليداع القانوني : بتاريخ 29 يناير 

2121، تحت رقم )58.
األستاذ7 ناهد أشركي
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HTLM CAR شركة

شركة محدو 7 املسؤولية

رأسلالها : 11.111)  رهم

الكائن مقرها االآتلاعي بأرفو  

يوسف أوال  الطيب ر/ج 31111 

منطقة )))1 فاس

تغييف املقر االآتلاعي
بلقت�سى الجلع العام غيف العا ي 

 2121 يناير   (1 في  بفاس  املؤرخ 

واملوقع من طرف املسيف تم االتفاق 

لشركة  االآتلاعي  املقر  تغييف  على 

املسؤولية  محدو 7   HTLM CAR

املذكور أعاله إلى : 5 رقم 4 زنقة سبع 

عيون تجزئة بنيس الزهور 2 فاس.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

تحت رقم   2121 يناير   (4 بفاس في 

.165/020
بلثابة مقتطف وبيان

HTLM CAR شركة
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STE HTLM CAR

SARL

شركة محدو 7 املسؤولية

رأسلالها : 11.111)  رهم

الكائن مقرها االآتلاعي بأوال  

يوسف أوال  الطيب ر/ج 31111 

منطقة )))1 فاس

تأسيس
التأسي�سي  القانون  بلقت�سى 

 21(9 نوفلبف   25 في  بفاس  املؤرخ 

أنشئت  الشركاء  طرف  من  واملوقع 

ذات  املسؤولية  محدو 7  شركة 

املليزات التالية :

.HTLM CAR SARL : التسلية

بدون  السيارات  كراء   : الهدف 

سائق.

يوسف  أوال    : االآتلاعي  املقر 

منطقة   31111 ر/ج  الطيب  أوال  

)))1 فاس.

مد7 الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسها النهائي.

رأسلال الشركة : 11.111)  رهم 

مقسم إلى 111) حصة من فئة 11) 

الشركاء  بين  موزعة  للواحد7   رهم 

كالتالي :

السيد الفزيقي محلد 511 حصة.

 511 االله  عبد  العلراني  السيد 

حصة.

بالتسييف  املصا قة   : التسييف 

بلوآب  االله  عبد  العلراني  للسيد 

القانون التأسي�سي بتاريخ 25 نوفلبف 

9)21 الفقر7 4).

السنة املالية : تبتدئ في فاتح يناير 

وتنتهي في )3  يسلبف.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 

بفاس في ))  يسلبف 9)21 تحت رقم 

التجاري  في السجل  وسجلت   3995

تحت رقم )27)6.
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STE TRANS KHALILI شركة
SARL

مكناسة الشرقية املركز تاز7
التعرف الجبائي : 5217577)

السجل التجاري : 3429
جتم تصفية شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
 5 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تصفية  جتم  تم   21(9  يسلبف 
 STE TRANS KHALILI الشركة 
SARL وطلب التشطيب على الشركة 
الضريبة  ومن  التجاري  السجل  من 

على الشركات.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
9)21 تحت  24  يسلبف  بتاز7 بتاريخ 

رقم 2019/841.
453 P

STE MASSGHATI
SARL AU

)) شارع عالل بن عبد هللا علار7 
VENISE 35000 تاز7

الرسم املنهي : 5613317)
التعريف الجبائي : 39478448

السجل التجاري : )523
التعريف الجبائي املوحد : 

1123873(8111178
تأسيس ذات املسؤولية املحدو 7 

ذات الشريك الوحيد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تأسيس  تم  بتاز7   21(9 نوفلبف   (1
شركة ذات املسؤولية املحدو  ذات 
املوقع  للشخص  الوحيد  الشريك 
على املحضر وعلى القانون األسا�سي 
للشركة املذكور7 جصائصها كالتالي :

جصائصها العامة كالتالي :
 STE  : التسلية القانونية للشركة 

.MASSGHATI SARL AU
املوضوع االآتلاعي للشركة : كراء 

السيارات بدون سائق.
املقر االآتلاعي للشركة : )) شارع 
 VENISE علار7  هللا  عبد  بن  عالل 

35111 تاز7.
الشركة  مد7  إن   : الشركة  مد7 

محد  في 99 سنة.

 : للشركة  االآتلاعي  الرأسلال 

مقسم  211.111  رهم  في  محد  

إلى 2111 حصة قيلة كل منها 11) 

 رهم وتتوزع على الشكل التالي :

مسغتي محلد : 2111 حصة.

تسييف الشركة : إن الشركة مسيف7 

مسغتي  السيد  طرف  من  ومدار7 

محلد.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

بتاز7  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 يناير   2( بتاريخ 

.2020/32
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AGADIR OASIS BERRIES
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   21(9 أكتوبر   24 بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

 AGADIR OASIS  : التسلية 

.BERRIES

إقامة   ( الطابق   : املقر االآتلاعي 

الفتح رقم )64 ايت ملول انزكان.

الهدف االآتلاعي : زراعة وزراعة 

التوت والفواكه الحلراء.

املعامالت  آليع  أعم  وبشكل 

أو  الصناعية  أو  التجارية  أو  املالية 

املدنية أو العقارية أو املنقولة والتي 

قد ترتبط بشكل مباشر أو غيف مباشر 

األهداف  وبجليع  الشركة  بهدف 

امللاثلة أو ذات الصلة.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدو 7.

من  الشركة  تسيف   : التسييف 

 MONSIEUR السيدان  طرف 

و   NATHANAËL NAJSTER

 MONSIEUR DAVID CUTHBERT

ملد7 غيف محدو 7.
 51.111) رأسلالها   : الرأسلال 

 51.111 إلى  مقسلة  وهي   رهم( 

حصة من فئة ()  رهم( لكل واحد7 

ومخصصة  بالكامل  مدفوعة 

للشركاء.

 LA SOCIETE ANGUS SOFT

.FRUITS LIMITED 25.000 DH

 LA SOCIETE AGADID GREEN

.FARMING : 25.000 DH

من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3  يسلبف.

املد7 : تم تحديدها في 99 سنة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بإنزكان في 23 يناير 2121 

تحت الرقم 37) وتم تسجيل الشركة 

البيضاء  بالدار  التجاري  السجل  في 

تحت رقم 9739) في 23 يناير 2121.
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Ô DELICES SUCRES
SARL AU

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   21(9 يناير   (4 بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :

 Ô DELICES SUCRES : التسلية

.SARL AU

شارع عزيز   67  : املقر االآتلاعي 

معاريف   3 رقم  الثاني  الطابق  بالل 

الدار البيضاء.

إنتاج وشراء   : الهدف االآتلاعي 

الكاكاو  وتسويق  وبيع  واستيفا  

والشوكوالتة والحلويات.

املعدات  آليع  واستيفا   شراء 

غرض  لتحقيق  الالزمة  واملوا  

الشركة.
11.111)  رهم   : رأسلالها 

مقسلة إلى 111) حصة من فئة 11) 

ومخصصة  بالكامل  مدفوعة   رهم 

للشريكة الوحيد7 السيد7 أمل كنون.
كنون  أمل  السيد7  تعيين  تم 

مسيف7 للشركة ملد7 غيف محد 7.

من  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة 

فاتح يناير إلى )3  يسلبف.

املد7 : تم تحديدها في 99 سنة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 في  التجارية بالدار البيضاء 

2121 تحت رقم )9)454.
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الشركة العقارية صوريا كريم
ش.ذ.م.م

االعالن عن وفا7 شريك ومسيف 
الشركة

زيا 7 2.411  رهم في رأسلال 
الشركة 

استقالة مسيف
تعيين مسيف آجر

االستثنائي  العام  للجلع  تبعا 

قرر   21(9 نوفلبف   26 في  املنعقد 

»الشركة  املسلا7  الشركة  شركاء 

ش.ذ.م.م  كريم«  صوفيا  العقارية 

مقرها  311.111  رهم  رأسلالها 

زنقة   3( البيضاء  بالدار  الرئي�سي 

السجل  في  مقيد7  املعاني  مصطفى 

14345) االعالن  التجاري تحت رقم 

عن وفا7 أكبف شريك ومسيف الشركة : 

السيد عبد الكريم بنجلون وذلك في 

 911 لـ  وبالنسبة   21(8 سبتلبف   21

حصة التي كانت لديه فقد أسندت 

لورثته الشرعيين وفقا لعقد اإلراثة 

املنجز بتاريخ 27 سبتلبف 8)21.

مبلغ  زيا 7  تقررت  ذلك  بعد  ثم 

الشركة  رأسلال  في  2.411  رهم 

عن  وذلك  312.411  رهم  ليصبح 

طريق جلق 24 حصة آديد7 من فئة 

11)  رهم للواحد7 كلها مكتتبة عن 

املحققة  طريق إ ماج  يون الشركاء 

الجارية واملؤكد7.

وبعد استقالة السيد علر بنجلون 

من منصبه كلسيف تم تعيين السيد 

بالدار  القاطن  بنجلون  يوسف 

املعاني  مصطفى  زنقة   3( البيضاء 

السابق  املسيف  مع  آديد  كلسيف 

بتوقيع  بنجلون  العزيز  عبد  السيد 

نظام  إعا 7  تلت  وبالتالي  مز وج 

الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  نفذ 

يناير   21 في  التجارية بالدار البيضاء 

2121 تحت رقم 8)7275.
نبذ7 قصد االشهار
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SURETRAM شركة
ش.م.م

رأسلالها االآتلاعي : 5.511.111) 
 رهم

املقر االآتلاعي : رقم 4 تجزئة 
العبدالوية شارع 8) نوفلبف سيدي 

عبا  مراكش
تغييف املقر االآتلاعي للشركة

تعديل القانون األسا�سي للشركة
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
 (7 يوم  املنعقد  االستثنائي للشركة 

أكتوبر 9)21 قرر ما يلي :
للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 
تجزئة   4 رقم   : التالي  العنوان  إلى 
نوفلبف سيدي   (8 العبدالوية شارع 

عبا  مراكش.
تم  فإنه  التغييف  هذا  إثر  وعلى 
القانون  من   4 الفصل  تعديل 
بلقر  املتعلق  للشركة  األسا�سي 

الشركة.
قرر  التعديالت  هذه  إثر  على 
االستثنائي  العام  الجلع  محضر 
األسا�سي  القانون  مالئلة  للشركة 

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  القانوني 
بورزازات بتاريخ 5 نوفلبف 9)21 تحت 
التجارية  املحكلة  ولدى   2286 رقم 
بلراكش بتاريخ 27 يناير 2121 تحت 

رقم 684))).
ملخص قصد النشر

مراكش
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STE ZWITNA TRANS
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : 11 BD

 ZERKTOUNI 2 EME ETAGE APP
N° 4 OUJDA

العام  الجلع  محضر  بلوآب 
نوفلبف   8 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

9)21 تقرر ما يلي :
في  اآتلاعية  حصة   511 بيع 
 ملكية السيد املرزاق يوسف ر ب و :
فاتحة  السيد7  لفائد7   42(164 ك 

كريمي ر ب و : ف 619822.

يوسف  املرزاق  السيد  تعيين 
املسيف الوحيد للشركة.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
إلى شركة ذات مسؤولية محدو 7.

تم اإليداع القانوني لدى املحكلة 
6  يسلبف  بتاريخ  بوآد7  التجارية 

9)21 تحت رقم 3663.
عن الشركة
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL
B.P 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05.28.81.96.40
FAX : 05.28.81.96.41

STE GRAND AFARNOU
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7
بشريك واحد

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
حررت قوانين شركة   2121 يناير   9
بشريك  محدو 7  مسؤولية  ذات 

واحد جصائصها كالتالي :
 STE GRAND شركة   : االسم 

.AFARNOU
األهداف : مخبز7 وحلويات.
تنظيم الحفالت واالعراس.

القدس  تجزئة   : االآتلاعي  املقر 
رقم 32 بيوكرى اشتوكة ايت باها.

من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 
التأسيس النهائي.

حد    : االآتلاعي  الرأسلال 
مقسم  11.111)  رهم  مبلغ  في 
11)  رهم  بثلن  حصة   (111 إلى 

للواحد7 موزع كالتالي :
 (111 اسلاعيل  عسول  السيد 

حصة.
املجلوع 111) حصة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  )3  يسلبف  في  وتنتهي  يناير 

سنة.
الشركة  بتسييف  يقوم   : التسييف 
عسول  السيد  محدو 7  غيف  وملد7 

اسلاعيل.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
للسيد عسول  واالآتلاعية  البنكية 

اسلاعيل.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحكلة  الضبط  بكتابة  القانوني 
يناير   29 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2121 تحت رقم 78).
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» CW CONSULTING «
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى   -I
تم إيداع القانون   ،21(9 يونيو  في4 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
املحدو 7 بتاريخ 6) يونيو 9)21 ذات 

املليزات التالية :
 CW CONSULTING  : التسلية

* الهدف : جبيف محاسب
* املقر االآتلاعي : 5) زنقة الهدهد 

شارع مرس سلطن الدارالبيضاء
* املد7 : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.
* الرأسلال االآتلاعي : الرأسلال 
11.111). رهم  االآتلاعي محد  في 
اآتلاعية  حصة   (111 إلى  مقسم 
من فئة 11). رهم للواحد7، مكتتبة 

و محرر7 بالكامل 
تبتدئ   : االآتلاعية  السنة   *
يناير  فاتح  من  االآتلاعية  السنة 

وتنتهي في )3  يسلبف.
السيد7  تعيين  تم   : التسييف   *
كلسيف7  الو غيفي  زيم  ياسلينة 

للشركة
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II
التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 
))  يسلبف  بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

9)21، تحت رقم451399.
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 NASS 1994
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى   -I
تم إيداع القانون   ،2121 يناير   2 في 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدو 7 ذات املليزات التالية :
NASS (994 SARL : التسلية

*الهدف : الغرض من الشركة هو 
املغرب  في  التالية  العلليات  تنفيذ 

والخارج :

• إقرار وبناء وإ ار7 الفنا ق ونوا ي 

واملطاعم  واملعسكرات  العطالت 

السياحية واملقاهي ووحدات اإلقامة 

السياحية وآليع الهياكل األساسية 

للسياحة والعقارات في األفق بيعها أو 

تأآيفها ؛

األرا�سي،  وتقسيم  وبيع  شراء   •

جدماتهم، معداتهم في البنى التحتية 

لتنفيذ  الالزمة  والخدمات  الرئيسية 

بشكل  وإ ارتها،  السياحية  املشاريع 

شراكة،  شركة،  إطار  في  أو  فر ي 

مشروع مشتفك أو غيف ذلك، بيع، حق 

االنتفاع أو التأآيف ؛

• االستيفا  والتصدير بشكل عام ؛

سيلا  وال  سياحي  نشاط  أي   •

آلاعية،  أو  فر ية  رحالت  تنظيم 

وسيلة،  بأي  التذاكر  وتوزيع  وبيع 

الركاب مثل نقل األمتعة،  وجدمات 

شركات  أو  الطيفان  شركات  وتلثيل 

الشحن، تشغيل آليع وسيلة نقل ؛

وبشكل عام، أي عللية مدنية أو 

تتعلق بشكل مباشر أو غيف  تجارية، 

مباشر، كلًيا أو آزئًيا، بهدف الشركة 

أو بأي هدف مشابه أو مرتبط، أو حتى 

من املحتلل أن يسهل تطوير الشركة.

املسار   345  : االآتلاعي  *املقر 

طريق اسفي مراكش املغرب

99 سنة ابتداء من تاريخ   : *املد7 

تأسيسها النهائي.

الرأسلال   : *الرأسلال االآتلاعي 

. رهم   (1.111 في  االآتلاعي محد  

11) حصة اآتلاعية من  مقسم إلى 

و  مكتتبة  للواحد7،  11). رهم  فئة 

زاهي  رشيد  للسيد  بالكامل  محرر7 

اآتلاعية  حصة   75 الصدوقي 

حصة  الزاهي25  احلد  والسيد 

اآتلاعية

تبتدئ   : االآتلاعية  *السنة 

يناير  فاتح  من  االآتلاعية  السنة 

وتنتهي في )3  يسلبف.

*التسييف : تم تعيين السيد رشيد 
زاهي الصدوقي والسيد احلد الزاهي 

الصدوقي مسيفان للشركة.
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بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

بلراكش، بتاريخ 06/01/2020 تحت 

رقم 1992)).
ملخص قصد النشر
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SOCIÉTÉ FUNNELS MA
S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

ذات  شركة  تأسيس   2019/10/16

تحلل  والتي  املحدو 7  املسؤولية 

الخصائص التالية :

 SOCIETE FUNNELS : التسليـــــــــــة

MA S.A.R.L

ذات  شركة   : القانونية  -الصفة 

املسؤولية املحدو . 

نظام  تطوير   : االآتلاعي  الهدف 

اإلنتفنت

- رأسلال : 111.11 11) مقسلة 

 (11.11 فئة  من  حصة   (111 إلى 

 رهم للحصة .

سفيان كومغار511 .

مسد  عبد الصلد 511.

املجلوع 111) حصة 

- املـــــــــد7 : 99 سنة ابتداءا من تاريخ 

التأسيس.

من فاتح يناير   : السنة املاليــــــــة   -

)3  يسلبف من كل سنة ما عدى  إلى 

السنة األولى تبتدئ من تاريخ.

تجزئة ا مين ايت   9 بلوك أ رقم 

ملول - املقر االآتلاعي

سفيان  للسيد   : التسييـــــــــــــــر 

كومغار .

التسجيل : رقم اإليداع القانوني : 

تم بكتابة الضبط باملحكلة التجارية 

تحت   21(9 أكتوبر   23 باكا ير يوم 

عد   4239/2019 السجل التجارى 

رقم 9269).
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زهرة سكن
شركة ذات املسؤولية املحدو 7
 رأس مالها 100.000,00  رهم

املقر االآتلاعي :زنقة سلية إقامة 
شهرزا  3 الطابق الخامس الرقم 22 

النخيل
الدار البيضاء

س ج : 454437 – ت ج : 
42714431 – ض م : 34777414 

ت م م : 61111156)112399 
تأسيس شركة

بلقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
القانون  وضع  ثم   16/01/2020
األسا�سي لشركة محدو 7 املسؤولية.

التسلية : >> زهر7 سكن<<
الهدف :

- اإلنعاش العقاري.
- مقاول أشغال البناء.
-اإلستيفا  و التصدير.

- مجزئ, تجهيز التجزئات. 
األ وات  و  األالت  آليع  تاآر   -

الخاصة بالبناء.
العلليات  آليع  وعلوما   -
املرتبطة بصفة مباشر7 أو غيف مباشر7 
من  تلكن  والتي  األسا�سي  بالغرض 

توسيع وتطوير نشاط الشركة.
سلية  زنقة   : االآتلاعي  -املقر 
الخامس  الطابق   3 شهرزا   إقامة 

الرقم 22 النخيل.الدار البيضاء.
حد    : االآتلاعي  الرأسلال   -
11.111)  رهم  رأسلال الشركة في 
 (11 مقسلة إلى111) حصة بقيلة 
الطريقة  على  للحصة موزعة   رهم 

التالية :
يوسف,الحامل  عبو  -السيد 
 XA  27732: رقم  الوطنية  للبطاقة 

511 حصة.
الحاملة  حنان,  الوزي  السيد7   -
 BK  388536 للبطاقة الوطنية رقم 

511 حصة.
املد7 : 99 سنة.

السنة االآتلاعية : من أول يناير 
إلى واحد وثالثون  يسلبف.

تم تعيين كل من السيد   : اال ار7 
عبو يوسف و السيد7 الوزي حنان 

مسيفين للشركة.

اإلمضاء : الشركة ملتزمة بإمضاء 
كل من السيد عبو يوسف والسيد7 

الوزي حنان.
بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم 
بلدينة  التجارية  باملحكلة  الضبط 
الدار البيضاء في 27\)1\2121 تحت 
رقم  التجاري  728467السجل  رقم 

.454437
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إليكتفو أس 1)1) 
شركـة محدو 7 املسؤولية
 رأسلالها 51.111  رهم

شارع لال الياقوت و زنقة العرعار 
علار7 9 إقامة ڭاليس الطابق 4 

شقة 7) الدار البيضاء
الـتــأسـيـس

عرفي  عقد  بلقت�سى 
بالدار البيضاء بتاريخ 4) يناير 2121 
لشركة  األسا�سي  القانون  تحرير  تم 
محدو 7 املسؤولية جاصيتها كالتالي  :

التسلية : إليكتفو أس 2121 
الهدف : 

الصوتية  الدراسات  مكتب   •
املعدات  وتركيب  بيع  وكذلك 
والكهربائية  والفيديو  السلعية 

املهنية.
- و بصفة عامة، آليع العلليات 
التجارية, الصناعية, املالية, العقارية 
و الغيف عقارية املتعلقة بصفة مباشر7 
االآتلاعي  بالهدف  مباشر7  غيف   أو 

أو التي تساهم في إنلاء الشركة.
املقر االآتلاعي : شارع لال الياقوت 
و زنقة العرعار علار7 9 إقامة ڭاليس 

الطابق 4 شقة 7) الدار البيضاء.
املد7 : 99 سنة .

الرأسلال : 51.111  رهم مقسلة 
11)  رهم  حصة من فئة   511 إلى 
سد ت الحصص عن كاملها ووزعت 

على الشركاء كالتالي.
موالي  العلوي  صوصو  السيد   -

عبد العزيز 25 حصة. 
- السيد حراتي ياسين 475 حصة.
التسييف : عهد به ملد7 غيف محد 7 

و بصالحيات مطلقة للسيد :

السيد صوصو العلوي موالي عبد 

 61 العزيز املقيم حي الداجلة علار7 
رقم ) الدار البيضاء.

ٍالى)3  يناير   ( من   : السنة املالية 

 يسلبف .

القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 

تحت االحتياط حسبلا يقرره الجلع 

العام.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية  باملحكلة  الضبط 

 28/01/2020 بتاريخ  بالدار البيضاء 

تحت رقم4)7285. 

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

بالدار  التجارية  باملحكلة  التجاري 

تحت   28/01/2020 بتاريخ  البيضاء 
رقم 454525

من أآل التخليص و اإلشهار 
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STE FIDAFCO

SARL

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

GSM  : 0662 55 12 40 CASA

 ش.م .م

YOB NORD
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 

وضع  تم  بالبيضاء،   13-01-2020

محدو 7  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية تتسم بالخصائص التالية :

 » YOB NORD «  : التسلية 

ش.م.م.

الهدف االآتلاعي :

-البيع و الشراء 

-االستيفا  والتصدير
1) زنقة الحرية   : املقر االآتلاعي 

الطابق 3 الشقة 15 الدار البيضاء. 

حد    : االآتلاعي  الرأسلال 

على  موزعة  في 11111)  رهم، 

111) حصة اآتلاعية من فئة 11) 

كليا  حررت  الواحد7  للحصة   رهم 

على الشكل التالي :

 341  = الزبيفي  ياسين  *السيد 

حصة.
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 331  = الزبيفي  ابراهيم  *السيد 
حصة.

 331  = الساطع  عثلان  *السيد 
حصة.

املد7 : 99 سنة.
السنة االآتلاعية : من) يناير إلى 

)3  يسلبف.
تسيف الشركة من طرف   : اإل ار7 
السيد ياسين الزبيفي والسيد ابراهيم 

الزبيفي والسيد عثلان الساطع.
بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 
الزبيفي  ياسين  السيد  املسيفين 
والسيد  الزبيفي  ابراهيم  والسيد 

عثلان الساطع. 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
 727873 رقم  تحث   22/01/2020
بتاريخ  التجاري  بالسجل  وسجلت 

22/01/2020 تحث رقم453863.
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DYM DENTAL
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إيداع  تم   2121 يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 
وذات  وحيد  بشريك  املحدو 7 

املليزات التالية :
 DYM DENTAL SARL : التسلية

.AU
وبيع  وتصدير  استيفا    : الهدف 

وآليع موا  ومعدات طب األسنان.
بوركون  شارع   : االآتلاعي  املقر 
زنقة آعفر ابن حبيب إقامة املشرق 

2 الطابق ) رقم 3 الدار البيضاء.
من تاريخ  سنة ابتداء   99  : املد7 

تأسيسها النهائي.
الرأسلال   : االآتلاعي  الرأسلال 
11.111)  رهم  االآتلاعي محد  في 
اآتلاعية  حصة   (111 إلى  مقسم 
11)  رهم للواحد7 مكتتبة  من فئة 

ومحرر7 بالكامل وموزعة لفائد7 :
بريشة يونس : 111) حصة.

املجلوع : 111) حصة.

السنة االآتلاعية : تبتدئ السنة 
االآتلاعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3  يسلبف.
: تم تعيين السيد بريشة  التسييف 

يونس املسيف الوحيد للشركة.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 
بالدار البيضاء بتاريخ 27 يناير 2121 

تحت رقم ))7284.
ملخص قصد النشر
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 MAROC ZONE LIBRE
ECHANGE

ش.م.م
رأسلالها 11.111)  رهم 

زنقة آعفر ابن حبيب إقامة املشرق 
بوركون الدار البيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم   20-01-2020 بتاريخ  البيضاء 
تحرير القانون األسا�سي لشركة ذات 
مسؤولية محدو 7 جاصيتها كالتالي :

 MAROC ZONE  : التسلية  
LIBRE ECHANGE

العقاري،  التطوير   -  : الهدف 
وإ ار7 املباني لالستخدام العام  بناء 

والخاص
- مقاولة أعلال مختلفة.

لها،  والتفويج  السياحة  تطوير   -
وجاصة الخدمات املتعلقة بالنشاط 

السياحي.
آعفر  زنقة   : االآتلاعي  املقر 
بوركون املشرق  إقامة  حبيب   ابن 

الدار البيضاء
املد7 : 99 سنة.

الرأسلال : 1.111)  رهم مقسلة 
11)  رهم  حصة من فئة   (11 إلى 

وزعت على الشركاء كالتالي : 
- السيد7 ويالنكيلوج 91 حصة. 
السيد آلال املوذن 1) حصة.

غيف  ملد7  به  عهد   : التسييف 
للسيد7  مطلقة  بصالحيات  محد 7 

ويالنكيلوج.
ٍالى)3  يناير   ( من   : السنة املالية 

 يسلبف .

القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 
يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  أما  والباقي 
تحت االحتياط حسبلا يقرره الجلع 

العام.
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   II
بالدار  التجارية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ   728258 تحت رقم  البيضاء 

24-01-2020
بالسجل  الشركة  تقييد  تم   III
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

99)454 بتاريخ24-01-2020 
من أآل التخليص و اإلشهار 
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 MULTI CONSERVES
MAROC

السجل التجاري رقم 454163
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
عرفـي  عقد  بلقت�سى   -I
تم   15/01/2020 مسجل،بتاريخ 
إيداع القانون التأسي�سي لشركة ذات 
املليزات  ذات  املحدو 7  املسؤولية 

التالية :
 MULTI CONSERVES : التسلية 

MAROC SARL
في  وبيع األسلاك  :شراء  الهدف   

الحالة املحفوظة-التصبيف-
االستيفا  و التصدير

األسلاك  آليع  وتحويل  التجار7 
البحرية.

26مرس   : االآتلاعي  املقر   *
السلطان الطابق األول شقة 3 الدار 

البيضاء 
* املد7 : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.
* الرأسلال االآتلاعي : الرأسلال 
11.111)  رهم  االآتلاعي محد  في 
اآتلاعية  حصة   (111 إلى  مقسم 
من فئة 11). رهم للواحد7، مكتتبة 

و محرر7 بالكامل و موزعة لفائد7 :
334 حصة لفائد7 ناصري يوسف
333 حصة لفائد7 اولهنت علر.

القد�سى  لفائد7  حصة   333
الطيبى .

املجلوع 111)حصة.

تبتدئ   : االآتلاعية  السنة   *

يناير  فاتح  من  االآتلاعية  السنة 

وتنتهي في )3  يسلبف.

* التسييف : تم تعيين السا 7 امتية 

أسلاءهم مسيفين للشركة

. ناصري يوسف البطاقة الوطنية 
BE572275 رقم

الوطنية  البطاقة  علر  اولهنت 
BH24(6(5 رقم

البطاقة  علر  الطيب  القد�سي 

WA23079 الوطنية رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   *

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء، بتاريخ23/1/2020.، 

تحت رقم، 728178
ملخص قصد النشر
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SMSF NEGOCE
SARL AU

رقم 7 اقامة رامي زنقة سبتة الطابق 

الثاني رقم 8 مركز االعلال نيتوورك  

الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

باملليزات  وحيد  بشريك  املحدو 7 

التالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7 بشريك وحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SMSF  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.NEGOCE
ملون   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحفالت.
رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الطابق  سبتة  زنقة  رامي  اقامة   7

مركز االعلال نيتوورك   8 الثاني رقم 

الدار البيضاء.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة.
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 (1.111  : الشركة  رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي :

الشخصية  األسلاء   : الشركاء 
والعائلية 

السيد محلد فكاك حصة 11).
األسلاء   : الشركة  مسيفي 

الشخصية والعائلية وصفات :
يسيف الشركة السيد محلد فكاك 

ملد7 غيف محدو 7.
باملركز  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  الدار  لالستثلار  الجهوي 
رقم  تحت   2121 يناير   23 بتاريخ 

السجل تجاري 454165.
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 STE  HAJ BRAHIM MASSIRA
TRAITEUR

 SARL 
شركـــــة  ذات املسؤولية املحدو 7  

تأسيس شركة
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ 4 يناير 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   ،2121

للشركة ذات املليزات التالية :
 HAJ BRAHIM    : التسلية 

.  MASSIRA TRAITEUR SARL
   الهدف  :   تقديم الطعام بجليع 
للحفالت  اللوازم  وتوصيل  أشكاله 
االستقبال  وحفالت  واملهرآانات 
وغيفها ؛ تأآيف آليع املوا  واملعدات 
أعاله  املذكور7  لألنشطة  الالزمة 
أو  الطهي  حدث  أي  في  واملشاركة 
تذوق الطعام و علليات بيع األغذية 
تتعلق  التي  والتلوين  واملشروبات 

بالنشاط االآتلاعي. 
املقر اإلآتلاعي : 1)، زنقة  الحرية 
الطابق  الثالث الشقة الرقم 6   الدار 

البيضاء. 
211.111  رهم    : الرأسلال   
اآتلاعية   حصة   2111 إلى  موزعة 
بقيلة 11)  رهم للحصة الواحد7 في 

ملك السيد  :
    ...... الصلد  عبد  وسالم  السيد 

411) حصة اآتلاعية.
    ........ سومية  وسالم  السيد7 

211  حصة اآتلاعية.

  211  ...... فوية   الريلو  السيد7 
حصة اآتلاعية.

  211  ......... لينة  وسالم  األنسة 
حصة اآتلاعية

املد7 : 99 سنة.
التسييف : الشركة مسيف7 ملد7  غيف 
السيد  وسالم عبد    : محدو 7  من  

الصلد.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
البيضاء   بالدار  االبتدائية  باملحكلة 
عد   تحت    29/01/2019 بتاريخ 
تحت  التجاري  والسجل   728695

عد   454675   .
 بلثابة مقتطف وبيان
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STE SALE BAGHDAD
شـركة »سالي بغداد« 

شركة ذات املسؤولية املحدو 7 
تقاطع شارع لال ياقوت وزنقة 

العرعار 9 اقامة غاليس الطابق 4 
شقة رقم 7) الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

) - بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
 2121 18 يناير  الدار البيضاء بتاريخ 
تم وضع القانون التأسي�سي لشركة 
ذات  املحدو 7  املسؤولية  ذات 

املليزات التالية : 
* التسلية : شركة » سالي بغدا  »
غرض   -  : االآتلاعي  الهدف   *
الشركة سواء  اجل املغرب أو جارآه 

لحسابها أو لحساب األجر :
ـ بيع املوا  الصناعية.

* املقر االآتلاعي : تقاطع شارع لال 
ياقوت وزنقة العرعار 9 اقامة غاليس 
الطابق 4 شقة رقم 7)الدار البيضاء.
* املد7 : 99 سنة إبتداء من تاريخ 

التأسيس.
محد   الرأسلال   : الرأسلال   *
إلى  مقسلة  100.000,00  رهم  في 
11)  رهم  فئة  من  حصة   (111
محرر7  آليعها  الواحد7   للحصة 

و مسند7 إلى الشركاء كلا يلي :

محلد  عبدالجبار  ثائر  السيد   -
محلد 511 حصة

مفلح  قائد  علي  الهام  السيد7   -
511 حصة

* األرباح : 5 % لالحتياط القانوني 
سواء  و الباقي حسب تقدير الشركاء 

يوزع أو ينقل.
مهلة  أسندت   : التسييف   *
السيد  إلى  محدو 7  غيف  التسيـرملد7 

ثائر عبدالجبار محلد محلد.
بكتابة  القانوني  اإليداع  2-تم 
التجارية  باملحكلة  الضبط 
بالدارالبيضاء بتاريخ 22 يناير 2121 

تحت رقم 727888.
»مقيد7  بغدا   سالي   « الشركة 
الضبط  بكتابة  التجاري  بالسجل 
بالدارالبيضاء  التجارية  لللحكلة 
تحت  2121 يناير   22  بتاريخ 

رقم )45389.
بيان مختصر
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 STE SER SOLUCION
TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدو 7 
رأسلالها : 100.000,00  رهم

مقرها االآتلاعي : حي السالم 13 
بلوك اف رقم 23 مكرر السلار7.

إعالن التأسيس
محرر  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم   03/12/2019 بتاريخ  بالسلار7 
املسؤولية  محدو 7  شركة  تأسيس 
الخصائص  ذات  واحد  بشريك 

التالية :
 STE SER  : التسلية 

 SOULUCION TRAVAUX
الغرض : تعنى الشركة بـ : أشغال 
نقل  مختلفة،  أشغال  البناء، 

البضائع.
 13 حي السالم   : املقر االآتلاعي 

بلوك اف رقم 23 مكرر السلار7. 
املد7 : 99 سنة.

100.000,00  رهم   : املال  رأس 
اآتلاعية،  حصة   (111 لـ  مقسلة 
مكتتبة  للحصة،  11)  رهم  بقيلة 
ومحرر7 بالكامل كلها باسم الشريك 

الوحيد :

الزاوي فكاك / 111) حصة

السنة االآتلاعية : من فاتح يناير 

الى )3  يسلبف.
تم تعيين السيد الزاوي   : املسيف 

فكاك مسيفا وحيدا للشركة ملد7 غيف 

محد 7.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بالسلار7 بتاريخ 17/01/2020 تحت 
رقم 853).

ملخص قصد النشر

473 P

مجموعه مدرس جان بوديل 

الحرة
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

لشريك وحيد
رأسلالها : 11111.11)  رهم.

املقر االآتلاعي  : ريفييفا، 5) شارع 

ستندال الدار البيضاء.

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بلوآب 

تأسيس  تم  بتاريخ10/01/2020 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 

لشريك وحيد ذات امليزات التالية.

- التسلية  : مجلوعه مدرس آان 

بو يل الحر7 .

التعليم  الخاص،  التعليم 

والثانوية،  واملتوسطة،  االبتدائي. 

واإلعدا ية.

الحضانة  وتشغيل  ور  افتتاح 

الخاصة ؛ تقديم املساعد7 والتعليم 

التعليلية  لللؤسسات  واملشور7 

املنظلات أو  الجلعيات  أو   الخاصة 

أو اإل ار7.

و آليع ما يتصل مباشر7 أو غيف 

مباشر7 مع هذه األغراض.

- املد7  : 99 سنة.
 (5 ريفييفا،   : االآتلاعي   املقر 

شارع ستندال الدار البيضاء.
- رأسلالها  : 11.111)  رهم.

من  تبدأ   : االآتلاعية  السنة   -

)3  يسلبف من  فاتح يناير وتنتهي في 

كل سنة.



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (777

من  الشركة  تسيف   : التسييف   -
مريلة الوهابي ملد7   : طرف السيد7 

محدو 7.
باملركز  القانوني  اإليداع  نفد 

الجهوي لالستثلار بالدار البيضاء.
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TOTATE PROMO
SARL AU

المؤرخ  عرفي  عق   بلقت�سى 
 27/01/2020 بتاريخ  بالبيضاء 
ذات  شركة  إنشاء  الشركاء  قرر 
الشريك  المحدود7 ذات  املسؤولية 

الوحيد ذات الجصائص امتية  : 
 TOTATE PROMO :  التسمية

الغرض : منعش عقاري. 
اللة  محج   6(  : االآتلاعي  املقر 
االول  الطابق   39 الرقم  ياقوت 

البيضاء.
رأسمالها : 11.111)  رهم مجزئة 
11)  رهم  حصة بقيلة   (.111 إلى 

للحصة .
إ ارتها : يسير الشركة السيد ايوب 

الخرو�سي.
القانونى لدى كتابة  تم اال يداع 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   30/01/2020 يوم  بالبيضاء 

رقم.
بالسجل  املقيد7  و   728933

التجاري تحت رقم 454945.
475 P

ائتلانية النجد 
25 زنقة سويب الدار البيضاء

الهاتف : 15.22.21.71.55

الفاكس : 15.22.21.71.33

 MBR CONSTRUCTION 
SARL

بلقت�سى عقد عرفي بالدار البيضاء 
بتاريخ 02/01/2020 واملسجل بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2020/01/17

فيلا يلي :
جاصيتها :

محدو 7  شركة   : الشركة  نوع 
املسؤولية.

الشركة  تحلل   : التجاري  االسم 

  MBR CONSTRUCTION  اسم

SARL

الشركة  نشاط   : الشركة  نشاط 

وجارآه يختص  املغرب   اجل 

والبناء. مختلفة  أعلال  في  باملقاولة 

اإلستيفا   وشراء  بيع  في  يختص 

آليع  عامة  وبصفة  والتصدير 

املالية’  ’التجارية’  املدنية  العلليات 

العقارية  أو  املنقولة  الصناعية 

قريب  أو  بعيد  من  ارتباط  لها  التي 

باألهداف السالفة الذكر.

املقر الرئي�سي  :31) شارع السفيف 

بن عائشة الطابق الثالث رقم 6 الدار 

البيضاء.

مد7 الشركة : حد ت مد7 الشركة 

في 99 سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها 

في السجل التجاري.

فاتح  من  ابتداء   : املالية  السنة 

يناير إلى )3  يسلبف.

 100.000,00  : الشركة  رأسلال 

حصة من   (111 إلى   رهم مقسلة 

فئة 11)  رهم للحصة.

- السيد آعفر محلد بنسبة 341 

حصة.

ر�سى  محلد  بغدا ي  -السيد 

بنسبة 341 حصة.

 321 بنسبة  ارميليبدر  السيد   -

حصة.

محلد  السيدآعفر   : التسييف 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

بغدا ي  رقمBE791478,والسيد 

محلد ر�سى الحامل لبطاقة التعريف 

C547628,السيد  رقم  الوطنية 

ارميلي بدر الحامل لبطاقة التعريف 

املسيفون   C948298 رقم الوطنية 

لشركة ملد7 غيف محدو 7. 

للسجل  اإليداع   : اإليداع 

التجاري تم باملحكلة التجارية بالدار 

بتاريخ   454255 تحت رقم  البيضاء 

.2020/01/27
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 BEST HOUSE LIVING
S.A.R.L.AU

السجل التجاري رقم )45436

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى   -I
القانون  إيداع  تم  في16/01/2020، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدو 7 ذات املليزات التالية :

 BEST HOUSE: *التسلية 

LIVING “ S.A.R.L.AU
*الهدف : مقاول عقاري

أرا�سي شاغر7 أو أرا�سي  اقتناء   -
أجرى  مبنية  ملكية  أي  أو  متقدمة 

تتطلب إعا 7 التطوير.

- تشييد املباني من أآل بيعها (في 

كتلة أو في أآزاء مقسلة( أو تأآيفها.

عام  سوق  أي  إلى  التقديم   -

الهدف  نطاق  في  يدجل  جاص  أو 

االآتلاعي.
- اقتناء حصة في أي علل تجاري 

أو شركة لها كائن مشابه أو ذو صلة.

21)  شارع   : االآتلاعي  *املقر 

إقامة  الوفاء  الكبيف  رب  الحزام 

25 عين السبع  رقم   3 الطابق  ليليا2 

الدار البيضاء.

99 سنة ابتداء من تاريخ   : *املد7 

تأسيسها النهائي.

الرأسلال   : *الرأسلال االآتلاعي 

11.111) رهم  في  االآتلاعي محد  

اآتلاعية  حصة   (111 إلى  مقسم 

من فئة 11). رهم للواحد7، مكتتبة 

و محرر7 بالكامل للشريك الوحيد .

تبتدئ   : االآتلاعية  *السنة 

يناير  فاتح  من  االآتلاعية  السنة 

وتنتهي في )3  يسلبف.

*التسييف : تم تعيين السيد عا ل 

قباج مسيفا للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم   -II

التجارية  املحكلة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء، بتاريخ 27/01/2020 

تحت رقم )45436.
ملخص قصد النشر
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 BOULANGERIE PATISSERIE
 EL FARISSI
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفـي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إيداع  تم   ،20/11/2019
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدو 7 ذات املليزات التالية :
 BOULANGERIE  : التسلية   *

 PATISSERIE EL FARISSI
املخابز  منتجات   : الهدف   *

والحلويات.
(مخبز  تجار7 التجزئة الغذائية   -

املعجنات(.
- منضم حفالت.

* املقر االآتلاعي : 1) زنقة الحرية 
الطابق 3 الشقة 5 الدار البيضاء أنفا
* املد7 : 99 سنة ابتداء من تاريخ 

تأسيسها النهائي.
* الرأسلال االآتلاعي : الرأسلال 
 (11.111 في  محد   االآتلاعي 
حصة   (111 إلى  مقسم   رهم 
11). رهم  فئة  من  اآتلاعية 
بالكامل  و محرر7  مكتتبة   للواحد7، 
الفار�سي  السيد   : لفائد7  وموزعة 

رشيد 111) حصة اآتلاعية.
 السنة االآتلاعية : تبتدئ السنة 
االآتلاعية من فاتح يناير وتنتهي في 

)3  يسلبف.
السيد  تعيين  تم   : التسييف   

الفار�سي رشيد مسيفا للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم   -II
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكلة 
رقم  تحت   ،10/12/2019 بتاريخ 
رقم  التجاري  السجل   728(9

. 4513(7
ملخص قصد النشر
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اورنج انيفجي
شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

رأسلالها 511.111. رهم
املقر االآتلاعي شارع بوركون زنقة 
آعفر ابن حبيب اقامة املشرق 2 

شقة رقم 3 الطابق االول 
تفويت حصص اآتلاعية

االستثنائي  العام  الجلع  قرر 
 21(9 يوليو   29 بتاريخ  املنعقد 

لشركة اورنج انيفجي ش.م.م ما يلي :



(775 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

املوافقة على تفويت 5111 حصة 

عا ل  للسيد  مللوكة  اآتلاعية 

ايلان   . السيد7  لفائد7   . الغشيم 

عليجة 3751 حصة اآتلاعية.

حصة   (251 القرص  سلمى 

اآتلاعية.

استقالة السيد عا ل الغشيم من 

مهامه كلسيف للشركة.

عليجة  ايلان  السيد7  تعيين 

كلسيف7 للشركة ملد7 غيف محد 7.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  التجارية  لللحكلة  الضبط 

رقم  تحت   15/08/2019 البيضاء 

.7((515
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WINNER CALL
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
رأسلالها : 111.111.)  رهم

 املقر االآتلاعي : 47 زنقة ابن عبد هللا )

الطابق ) الدار البيضاء

السجل التجاري 34493) الدار 

البيضاء

الضريبة التعريفية : 132896)

تحول الشركة إلى شركة املساهلة
 (8 وفقا ملحضر جاص مؤرخ في 

العام  الجلع  قرر   21(9  يسلبف 

االستثنائي بلا يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تحويل 

املحدو 7 إلى شركة مساهلة واعتلا  

قوانين آديد7.

تعيين أعضاء مجلس اإل ار7 ملد7 

6 سنوات.

 COMDATA GROUPE شركة 

 M SEBASTIEN بـ  ملثلة   FRANCE

.EMMANUEL LITOU

آيفار  مارسيل  ماكسيم  السيد 

 MAXIME MARCEL  يدييه 

رقم  سفر  آواز   GERARD DIDIER

.15FV27538

فريديريك  وناتي  السيد 

FREDERIC DONATI آواز سفر رقم 

.17DF69989

 JOINAU DUMAIL السيد غيوم
.13DC84962 آواز سفر رقم

مانزاري  كلو   السيد  يدييه 
DIDIER CLAUDE MANZARI آواز 

.16FV06502 سفر رقم
السيد سيباستيان إيلانويل ليتو 
 SEBASTIEN EMMANUEL LITOU

.17CA73742 آواز سفر قم
سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 
رقم  تحت   2121 يناير   22 بتاريخ 

.727926
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 DATA BASE FACTORY
MAROC CALL CENTER

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7
رأسلالها : 4.111.111.11  رهم

املقر اإلآتلاعي : 27 شارع 
الزرقطوني الدارالبيضاء

السجل التجاري : 9)36) 
الدارالبيضاء

الضريبة التعريفية : 188369)1
تحول الشركة إلى شركة مساهلة

 (8 وفقا ملحضر جاص مؤرخ في 
العام  الجلع  قرر   ،21(9  يسلبف 

اإلستثنائي بلا يلي :
املسؤولية  ذات  شركة  تحويل   -
املحدو 7 إلى شركة مساهلة واعتلا  

قوانين آديد7.
-تعيين أعضاءمجلس اإل ار7 ملد7 

6 سنوات :
 COMDATA GROUPE 1 شركة-
 Sébastien ب  ملثلة   FRANCE

.Emmanuel LITOU
مارسيل  ماكسيم  السيد   2-
 Maxime Marcel آيفار  يدييه 
رقم  سفر  آواز   ،Gérard DIDIER

.15FV27538
فريديرك  وناتي  السيد   3-
FREDERIC DONATI آواز سفر رقم 

.17DF69989

 JOINAU غيوم  السيد   4-
.13DC84962 آواز سفر   DUMAIL
مانزاري  كلو   السيد  يدييه   5-

.16FV06502 آواز سفر
ايلانويل  سيباستيان  السيد   6-
 SEBASTIEN EMMANUEL ليتو 

.17CA73742 آواز سفر LITOU
سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 
املحكلة التجارية الدارالبيضاء في 22 

يناير 2121 تحت الرقم 727928.
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 DATA BASE FACTORY
MAROC

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7
رأسلالها : 311.111.11  رهم

املقر اإلآتلاعي : شارع املحديس 
إقامة كريسطال 2 رقم ) الطابق 2 

الدارالبيضاء
السجل التجاري 23))34 

الدارالبيضاء
الضريبة التعريفية : 8727199)
تحول الشركة إلى شركة مساهلة

في مؤرخ  جاص  ملحضر   وفقا 
 8)  يسلبف 9)21، قرر الجلع العام 

اإلستثنائي بلا يلي :
املسؤولية  ذات  شركة  تحويل   -
املحدو 7 إلى شركة مساهلة واعتلا  

قوانين آديد7.
-تعيين أعضاء مجلس اإل ار7 ملد7 

6 سنوات :
 DATA BASE FACTORY 1 شركة-

MAROC CALL CENTER ملثلة ب 
.Maxime Marcel Gérard DIDIER

مارسيل  ماكسيم  السيد   2-
 Maxime Marcel آيفار  يدييه 
رقم  سفر  آواز   ،Gérard DIDIER

.15FV27538
فريديرك  وناتي  السيد   3-
FREDERIC DONATI آواز سفر رقم 

.17DF69989
 JOINAU غيوم  السيد   4-
.13DC84962 آواز سفر   DUMAIL

مانزاري  كلو   السيد  يدييه   5-
 Maxime Marcel Gérard DIDIER

.16FV06502 آواز سفر
ايلانويل  سيباستيان  السيد   6-
 SEBASTIEN EMMANUEL ليتو 

.17CA73742 آواز سفر LITOU
سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 
املحكلة التجارية الدارالبيضاء في 22 

يناير 2121 تحت الرقم 727929.
482 P

 » Société  » OMEGA SOUSS
S.A.R.L

 Société à Responsabilité Limitée
 au capital de 500.000,00

Dirhams
القرار  محاضر  بلقت�سى 
مسؤولية  ذات  للشركة  االستثنائي 
تقرر  نونبف9)21   25 محدو 7 بتاريخ 

ما يلي :
شتوكة  من  للشركة  مقر  تغيف   -
.تجزئة امالل. ايت باها.سيدي بيبي 
الى ملكية أيت لحسن قسم   (4 رقم 
األرا�سي  ضم  منطقة  الخليس 
سوس  بلنطقة  القروية  الفالحية 

ماسة اقليم شتوكة ايت باها . 
- إضافة نشاط تجاري 

من   2 و   4 املا تين  تعديل   -.-
النظام األسا�سي 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
انزكان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
تحت رقم   21(9 2)  يسلبف  بتاريخ 

.461(
السجل التجارى رقم 13)8 .

483 P

SOCIETE SAID I
شركة مساهلة رأس مالها 21.111 

 رهم
مقرها االآتلاعي : بالدارالبيضاء 8، 

ساحة ميفابو
ا- ان الجلعية العامة غيف العا ية 
»سعيد)«  لشركة  لللساهلين 
 (999 1)  يسلبف  بتاريخ  املنعقد7 
من الشركة  مال  رأس  رفع  قررت 
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311.111  رهم الى  21.111  رهم    
 و ذلك با ماج  يون حالة لللساهلين 
أسهم آديد7 بقيلة   2811 مع جلق 

11)  رهم للواحد.
كلا أنها قررت : 

تسليتها  و  الشركة  اسم  تغييف   -
»علر برو« 

إلى  االآتلاعي  املقر  نقل 
انتفيديك،  عند شركة  الدارالبيضاء 
– ساحة األمم  فندق حيا7 ريجن�سي 

املتحد7. -
بدل مقر 8، ساحة ميفابو سابقا.

آلل القوانين األساسية للشركة 
مالئلة مع القانون 17-95 -
تعيين تالثة متصرفين-

إن املجلس اإل اري املنعقد   - ااا 
بنفس اليوم عين السيد علر القباج 
العام  املدير  الرئيس  منصب  في 

للشركة. 
غيف  العامة  الجلعية  وافقت   -
31  يسلبف  العا ية املنعقد7 بتاريخ 
املال  رأس  في  الزيا 7  على   (999

املذكور7.
لدى  القانوني  االيداع  تم 
التجارية  املحكلة  ضبط  كتابة 
بالدارالبيضاء بتاريخ 27 يناير 2121 

تحت رقم 728463.
484 P

LAKESHORE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

رأسلالها 500.000,00  رهم
املقر 3) مكرر, زنقة السعدية, 

السيال – الدار البيضاء
الدار البيضاء 

السجل التجاري عد  ))4517  :
استثنائي  محضر  بلقت�سى 
شركة  قررت   ،28/11/2019 يوم 
LAKESHORE SCI  املعرفة بإسهاب 

أعاله ما يلي :
 : آديد  شريك  على  املوافقة   -

.CANTOR CAPITAL GROUP
الشركة  مال  رأس  زيا 7   -
إلى  500.000,00  رهم  من 
500.000,00. 6  رهم، و ذلك بزيا 7 
. 6.000.000,00  رهم، أي ما يعا ل 
إنشاء 61.111 حصة ليصبح مجلوع 

الحصص 65.111 حصة.
-تغييف نشاط الشركة .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  -تم 
 : بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

27/12/2019 تحت رقم)7)725.
485 P

LAKESHORE
شركة عقارية

رأسلالها500.000,00  رهم
املقر 3) مكرر, زنقة السعدية, 

السيال – الدار البيضاء
الدار البيضاء 

التعريف الضريبي 4792)412  :
تحول الشركة إلى شركة ذات 

مسؤولية محدو 7.
وتعيين مدير

استثنائي  محضر  بلقت�سى 
شركة  قررت   ،.21/11/2019 يوم 
املعرفة بإسهاب   LAKESHORE SCI

أعاله ما يلي :
تحويل الشركة إلى شركة ذات   -

مسؤولية محدو 7.
علي  ايت  حسن  السيد  -تعيين 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
مديرا للشركة لفتف7   B49(431 رقم 

غيف محدو 7.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  -تم 
 : بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

12/12/2019 تحت رقم 723382.
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ائتلانية كونفيسكو ش م م

محاسب معتلد من طرف الدولة 

مستشار قانوني وآبائي

الهاتف : 44 -22-55-59 15 

www-fiduciaire-confisco.ma

الخر�سي برومو
ش.م.م

EL KHARCHI PROMO
SARL d’AU 

رأسلالها 211.111  رهم 
مقرها االآتلاعي : شارع محلد 
بوزيان سيدي عثلان البيضاء

السجل التجاري عد  )75.42) 
الدار البيضاء

 تفويت حصص اآتلاعية
نقل املقر االآتلاعي
تعيين مسيف آديد

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى   
االستثنائي للشركة املؤرخ في 4) يناير 
االآتلاعي  بلقرها  واملنعقد   2121

تقرر ما يلي : 

 2111 تفويت  على  املصا قة 
11)  رهم  بقيلة  اآتلاعية  حصة 
للواحد7 من طرف السيد عبد الغاني 
املجيد  عبد  السيد  لفائد7  الخر�سي 

نبيف. 
الغاني  السيد  استقالة  قبول 
الخر�سي من منصبه كلسيف للشركة 

ومنحه اإلبراء التام .
الغاني  عبد  السيد  تعيين   -
كلسيف  الوحيد،  الشريك  الخر�سي، 

منفر  للشركة ملد7 غيف محدو 7.
- نقل املقر االآتلاعي إلي العنوان 
املستقبل  بتجزئة  الكائن  الجديد 
األر�سي  الطابق  الجديد7  املدينة 
بقعة رقم )3) موالي رشيد البيضاء.
أسا�سي  قانون  على  املصا قة 

آديد منسجم مع التغييفات. 
لدى  القانوني  اإليداع  تم 
تحت  بالبيضاء  التجارية  الـلحكلة 
رقم 728.662 بتاريخ 28 يناير 2121.

 مقتطف وبيان

487 P

 SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AMINE

تحويل الشكل القانوني و إسم 
الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلوآب 
شتنبف   (3 يوم  البيضاء  بالدار 
قرر  املدينة  بنفس  ومسجل   21(9
 SOCIETE CIVILE« مساهلو شركة 
شركة    »IMMOBILIERE AMINE
  21.111 ورأسلالها  عقارية  مدنية 
في   الرئي�سي  املقر  ذات   رهم، 
 6 شقة   3 الطابق  1) شارع الحرية  

الدار البيضاء ما يلي :
 SOCIETE  تغييف إسم الشركة : من
CIVILE IMMOBILIERE AMINE إلى 

.IMMO HABITATION
للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
إلى شركة  من شركة مدنية عقارية 

محدو 7 املهام.
 AMINE استقالة كل من السيد 
كلدير  مهامه  من   MEKOUAR

للشركة. 
 AMINE السيد  من  كل  تعيين 

MEKOUAR   كلسيف آديد للشركة.

االيداع : تم االيداع القانوني لدى 
البيضاء   بالدار  التجارية  املحكلة 
 72663( 2121  تحت  يناير   (3 يوم 
لدى  التجاري  بالسجل  والتسجيل 
املحكلة التجارية بالدار البيضاء يوم 

3) يناير 2121 تحت رقم 452817.
للنشر والبيان

488 P

REGENTIS
 S.A.R.L 

شركة ذات مسؤولية محدو 7
 رأسلالها : 11.111)  رهم.

املقر االآتلاعي :  أقامة رقم 9 تجزئة 
الكولين 2 سيدي معروف

 الدار البيضاء
 السجل التجاري رقم 214497

من  استثنائي  اآتلاع  عقد  تم 
 REGENTIS شركة  شركاء  طرف 
شركة ذات مسؤولية محدو 7 في يوم 

23  يسلبف 9)21 و تقرر مايلي :
رأسلال  من  حصة   (75 هبة 
الشركة من السيد7 العبا ي آليلة 

لفائد7 أبنتها امنسة أقديم سكينة. 
من النظام  و7   6 تعديل املا تين 

األساس.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 
يناير   2( بتاريخ  وذلك   727722

.2121
489 P

 STE DATA BASE FACTORY
MAROC CALL CENTER

SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 7
رأسلالها : 4.111.111  رهم
مقرها االآتلاعي : 27 شارع 

الزرقطوني الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 9)36) 

الدارالبيضاء
الضريبة التعريفية : 188369)1

تعيين رئيس مدير عام
 (8 وفقا ملحضر جاص مؤرخ في 
اال ار7  قام مجلس   ،21(9  يسلبف 

بلا يلي :
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 : العامة  اال ار7  طريقة  اجتيار 

مجلس  رئيس  وظائف  بين  الجلع 

اال ار7 ومدير عام.

مارسيل  ماكسيم  السيد  تعيين 

 MAXIME MARCEL آيفار  يدييه  

السفر  آواز   ،  GERARD DIDIER

رقم 15FV27538 كرئيس مدير عام.

سجل  في  القانوني  االيداع  تم 

بالدارالبيضاء  التجارية  املحكلة 

الرقم  تحت   ،2121 يناير   22 في 

.727932

490 P

STE WINNER CALL

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رأسلالها : 111.111.)  رهم

مقرها االآتلاعي : 47 زنقة ابن عبد 

هللا ) الطابق ) الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 34493)

الدارالبيضاء

الضريبة التعريفية :132896)

تعيين رئيس مدير عام

 (8 وفقا ملحضر جاص مؤرخ في 

اال ار7  قام مجلس   ،21(9  يسلبف 

بلا يلي :

 : العامة  اال ار7  طريقة  اجتيار 

مجلس  رئيس  وظائف  بين  الجلع 

اال ار7 ومدير عام.

مارسيل  ماكسيم  السيد  تعيين 

 MAXIME MARCEL آيفار  يدييه  

السفر  آواز   ،  GERARD DIDIER

رقم 15FV27538 كرئيس مدير عام.

سجل  في  القانوني  االيداع  تم 

بالدارالبيضاء  التجارية  املحكلة 

الرقم  تحت   ،2121 يناير   22 في 

.727927
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 DATA BASE FACTORY
MAROC

SARL
راسلالها : 311.111  رهم

مقرها االآتلاعي : شارع املحديس 
إقامة كريسطال 2 رقم ) الطابق 2 

الدار البيضاء
السجل التجاري : 23))34 

الضريبة التعريفية 8727199)
تعيين رئيس مدير عام

في  مؤرخ  جاص  ملحضر  وفقا 
مجلس  قام   ،21(9 8)  يسلبف 

اإل ار7 بلا يلي :
 : العامة  اإل ار7  طريقة  اجتيار 
مجلس  رئيس  وظائق  بين  الجلع 

اإل ار7 ومدير عام.
مارسيل  ماكسيم  السيد  تعيين 
 MAXIME MARCEL آيفار  يدييه 
GERARD DIDIER، آواز السفررقم 

15FV27538 كرئيس مدير عام.
سجل  في  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  املحكلة 
الرقم  تحت   ،2121 يناير   22 في 

.72793(
492 P

 AFRICAN HOTEL
DEVELOPMENT TERMINUS

S.A.R.L AU
رأسلالها : 3.111.111  رهم

املقر :  6  شارع حسن سكتاني 
سيدي بليوط، الدار البيضاء 

السجل التجاري عد :)33149   
استقالة مدير الفرع وتعيين مدير 

آديد للفرع 
استثنائي  محضر  بلقت�سى 
قررت    ،21(9 4  يسلبف  يوم 
 AFRICAN HOTEL شركة 
 DEVELOPMENT TERMINUS

.S.A.R.L A.U
املعرفة بإسهاب أعاله ما يلي :

للشركة   الفرع  مدير  استقالة 
الحامل  علي  ايت  حسن  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.B49(431

تعيين السيد زرهوني عبد الجليل 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم A371451   مديرا آديدا للفرع.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (4 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2121، تحت رقم )13977).

493 P

سوجود عبد اللطيف 
بتاريخ  مؤرخ  اشها   بلقت�سى 

سعد  طرف  من   2( يوليو   21(2

لحزب  املالي  املسؤول  العلمي 

االستقالل.

اللطيف  عبد  السيد  تعيين 

وملثال  وماليا  ا اريا  مسيفا  سوآو  

التعليلية  لللؤسسة  قانونيا 

محلد  سيدي  املسلا7  الخصوصية 

 3/47 لرقم  الحاملة  يوسف  بن 

الكائن مقرها ب زنقة مناستيف رقم 63 

حي العيون مرس السلطان البيضاء.

494 P

DEMING PHARMA
S.A.R.L

نقل مقر الشركة
االستثنائي  الجلع  للقرار  وفقا 

 21(9 نوفلبف   2( بتاريخ  للشركة 

محدو 7  مسؤلية  ذات  شركة 
رأسلالها    DEMING PHARMA

االآتلاعي  ها  مقر  و  1.111)  رهم 

 7 رقم  أ  علار7  شفشاون  شارع 

الشركاء  قرر  وقد  مراكش  اإلز هار 

مايلي : 

لشركة  االآتلاعي  املقر  نقل 

 7 أ رقم  من شارع شفشاون علار7 

القنطر7  شارع  إلى  مراكش,  اإلز هار 
 ،9 رقم   8(1 علار7  ب   ( مسيف7 

الطابق الثاني مراكش.

النظام  من   4 املا 7  وتعديل 

األسا�سي.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (7 التجارية ب مراكش بتاريخ 

2121تحت الرقم 1)4 ))) . 

495 P

 SOCIÉTÉ  SO.KO.PRO.PH
.S.A.R

 Société à Responsabilité Limitée

 au capital de 100.000,00

Dirhams

 بلقت�سى محاضر القرار االستثنائي

محدو 7  مسؤولية  ذات  للشركة 

بتاريخ 23 يونيو 2114 تقرر ما يلي :

الطريق  من  للشركة  مقر  تغيف   -

وسط  الى  القليعة  وسط  الرئيسية 

بيوكرى شتوكة ايت باها. 

النظام  من   4 املا 7  تعديل 

األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

انزكان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

رقم  تحت   2121 يناير   3 بتاريخ 

.10/2020

السجل التجارى رقم 9269) .
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 Sté ETABLISSEMENT PRIVE

MENDELDEUX
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 7 

الجلع  قرارات  محضر  بلوآب 

بتاريخ املنعقد  االستثنائي   العام 

شريكان  قرر   21(9 9)  يسلبف 

 Sté ETABLISSEMENT الشركة 

PRIVE MENDELDEUX SARL 

ما يلي  : 

من  الشركة  مال  رأس  زيا 7 

 (.111.111 إلى  511.111  رهم 

الحساب  إ ماج  طريق  عن   رهم 

تحقيق  ويتم  للشريكات.  الجاري 

 5111 هذه الزيا 7 من جالل إصدار 

 (11 حصة اآتلاعية آديد بقيلة 

 رهم للحصة الواحد7.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (6 بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

2121 تحت رقم 727351.

497 P
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DHF HOLDING
شركة املساهلة

رأس مال الشركة :  568.111.)3) 
 رهم

املقر االآتلاعي :  6)   
زنقة عبد هللا ابن محيو حي النخيل 

الدارالبيضاء
السجل التجاري: 9)3412
 زيا 7 رأس مال الشركة  

اإل ار7  مجلس  محضر  بلوآب 
لشركة   21(9 16  يسلبف  بتاريخ 

DHF HOLDING ما يلي :
من  الشركة   مال  رأس  زيا 7 
97.228.111 رهم إلى568.111.)3)  
العام  الجلع  قررها  والتي   رهم 

الستثنائي في 24 أكتوبر 9)21 .
وفًقا  األسا�سي  النظام  تعديل   -

لذلك.
الشركة  مال  رأس  تحديد  تم 
 
ً
مليونا وثالثين  وواحد  مائة  بلبلغ 
ألف  وستون  وثلانية  وجلسلائة 
(568.111.)3)(  رهم    رهم 
مقسلة إلى مليون وثالثلائة وجلسة 
وثلانون  وستلائة   

ً
ألفا مائة  عشر 

 (11 بقيلة  سهم    )1،315.680(
 (  رهم للسهم  الواحد ، مرقلة من 

إلى 5.681)3.).
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 
 يسلبف9)21 تحت الرقم 725118.

على  املعدل  اإلعالن  إ جال  تم 
في  بالدارالبيضاء  التجاري  السجل 
السجل  بلوآب  26  يسلبف9)21 

الزمني رقم )3754             .
498 P

شـركة سيكسون اغرو 
سوليسيون 

 SIXON AGRO-SOLUTIONS
  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7   
رقم 8 ملر الكفاح الطابق 3 سيم 

الرباط
زيا 7 الرأسلال

الجلع  محضر  بلقت�سى   1-  
بالرباط  املنعقد  االستثنائي  العام 
بشركة   والخاص   أكتوبر8)21    (2
ذات  سوليسيون   اغرو  سيكسون 
املسؤولية املحدو 7 ورأسلال يقدر 

ب 111.11 11)  رهم قرر ما يلي :

بلبلغ  الشركة  رأسلال  زيا 7   2-

1.900.000,00 رهم  ب   يقدر 

100.000,00    رهم الى     ورفعه من 

2.000.000,00  رهم.

»الحصص«  6 الفصل   تغييف 

من  ل«  ما  »الرأس   7 الفصل  و   

القانون التأ سي�سي .

التأسي�سي  القانون  تحيين 

للشركة.

بكتابة  القانوني  االيداع  تم   2-

بالرباط  التجارية  باملحكلة  الضبط 

تحت رقم   21(9 أكتوبر   19 بتاريخ  

.6294
بيان مختصر

499 P

 SER GAB

شركة ذات  مسؤولية محدو 7

 ذات شريك الوحيد

زيا 7 رأس مال الشركة  

الجلع  قرارات  محضر  بلوآب 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

وحيد  شريك  قرر  نوفلبف9)21   (9

لشركة SER GAB  ما يلي :

الشركة   مال  رأس  زيا 7 

إلى  5111.111.11  رهم  من 

طريق  عن  1.111.111.11)   رهم 

للشريك.  الجاري  الحساب  إ ماج 

ويتم تحقيق هذه الزيا 7 من جالل 

اآتلاعية  حصة   51111 إصدار 

للحصة  11)  رهم  بقيلة  آديد 

الواحد7.            

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ بالبيضاء   التجارية 

رقم  تحت   21(9 نوفلبف   22  

.1172195(

500 P

ائتلانية كونفيسكو

 ش م م

محاسب معتلد من طرف الدولة

       الهاتف : 15.22.59.41.55

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

 EL HOUDA GLACE AUTO
 SARL D’AU

إغالق فرع شركة
الهدى كالص اوطو  ش م م 

السجل التجاري : البيضاء 37.889)
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
العام  الجلع  قرر   ، يناير2121   (4

االستثنائي  للشركة ما يلي : 
حي  الكائن  الشركة  فرع  -إغالق 
أسفي    3 الرقم   (( بلوك   ( سعيد7 
باملحكلة  التجاري  بالسجل  املقيد 
رقم  تحت  أسفي  مدينة  االبتدائية 

.7273
-تم اإليداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ بأسفي  االبتدائية   املحكلة 

 23 يناير2121 تحت عد  65 .
مقتطف وبيان

501 P

 Société   CHADOCOM
S.A.R.L A.U

 CAPITAL SOCIALE : 100.00 ,00  
DHS

الفسخ املسبق

القرار  محاضر  بلقت�سى 
ذات مسؤولية  للشركة  االستثنائي  
 21(9 24  يسلبف  بتاريخ  محدو 7  

تقرر ما يلي .
- الفسخ املسبق للشركة .     

للشركة  مصفية  تعيين   -
السيد7 شا ية اعراب رقم البطاقة    
JB283618 العنوان الشخ�سي اقامة 
انزكان½  املرس س  املومن حي  عبد 

الوطنية.  
- تعيين مقر الفسخ املسبق محل 

رقم ) قسارية بوطاليبي ايت ملول.
-إبطال اإل ار7 ، وحكم إ ارتها .     

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
انزكان  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
بتاريخ 25  يسلبف 9)21   تحت رقم 

.4661
502 P 

ائتلانية كونفيسكو ش م م              
االستشار7 القانونية والجبائية

محاسب معتلد من طرف الدولة
www.fiduciaire-confisco.ma

Confisco@menara.ma
https://www.facebook.com/Confisco

15.22.59.41.55

 SOCIETE GOOD
CARRELAGE

SNC
817 شارع محلد السا س 

الدريسية  الدار البيضاء
 السجل التجاري عد  )5).6))

حل مسبق 
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
االستثنائي للشركة املؤرخ في 8 يناير 
االآتلاعي  بلقرها  واملنعقد   2121

تقرر ما يلي : 
قبول استقالة املسيف السيد عبد 
العظيم بنقاسم  وإبرائه اإلبراء التام.
حل الشركة بصفة مسبقة ألوانها.
تعيين السيد السيد عبد العظيم 
بنقاسم، شريك بالشركة،  كلصفي 
للشركة ومنحه كافة الصالحيات في 

هذا الصد .
املذكور  االآتلاعي  املقر  تعيين 

أعاله كلقر لتصفية الشركة.
تم اإليداع القانوني بالـلحكلة     
يناير    29 بتاريخ  بالبيضاء  التجارية  

2121 تحت رقم 728783.
مقتطف و بيان 

503 P

 STE MR  ENERGIE
SARL AU

  شركـــــة  ذات املسؤولية املحدو 7  
للشريك الوحيد
الحل األسبق

في  مؤرخ  محضر   بلقت�سى 
باملقر االآتلاعي   ،  21(9 يناير   (5  
الحرية   زنقة    (1 البيضاء   بالدار 
تقرر     6 الشقة رقم  الطابق األول 
  S.A.R.L A.U. لشركة  الحل املسبق  
MR  ENERGIE  كالتالي :                                                   
تاريخ الحل  :    5)  يسلبف 9)21.                             
املسؤول عن عللية الحل املسبق 

للشركة :   السيد  مرنيني هشام.  



(779 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

1)  زنقة   : املقر اإلآتلاعي للحل  
 -  6 الحرية الطابق األول الشقة رقم 

الدار البيضاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
البيضاء  للدار  التجارية  باملحكلة 
2121،  تحت  رقم    يناير   27 بتاريخ  
تحت  والسجل التجاري      728336

عد    2655.
بلثابة مقتطف وبيان

504 P

 STE   I2 NEGOCE
 SARL 

الحل املسبق  للشركة
 (6 بلقت�سى محضر مؤرخ في    
باملقر االآتلاعي بالدار   ،21(9 يناير 
زنقة صبفي بوآلعة     (2 البيضاء   
تقرر      6 الطابق األول الشقة رقم 
  I2 NEGOCE       الحل املسبق  لشـركة
SARL كالتالي :                                                   

تاريخ الحل  : 21  يسلبف 9)21.                        
املسؤول عن عللية الحل املسبق 

للشركة :   السيد إمسك بوبكر.
املقر اإلآتلاعي للحل  :  2)  زنقة 
صبفي بوآلعة  الطابق األول الشقة 

رقم 6 الدار البيضاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
البيضاء   للدار  التجارية  باملحكلة 
رقم  تحت   ،21(9 يناير   27 بتاريخ 
تحت  والسجل التجاري      728392

رقم 2381.
 بلثابة مقتطف وبيان

 املسيف 

505 P

STE  MAHI METAL
 SARL 

الحل املسبق للشركة
 3( في   مؤرخ  محضر  بلقت�سى 
االآتلاعي  باملقر   ،21(8  يسلبف 
وال   لحفاية  البيضاء   وار  بالدار 
التاج بوسكور7 نواصر     تقرر الحل 
 STE  MAHI METAL  املسبق  لشـركة

SARL    كالتالي :         

 تاريخ الحل  : 21  يسلبف 9)21.                           
املسؤول عن عللية الحل املسبق 

للشركة :   السيد املاحي مصطفى.
:   وار  للحل   اإلآتلاعي  املقر 
لحفاية وال  التاج بوسكور7 نواصر   

الدار البيضاء.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
البيضاء   للدار  التجارية  باملحكلة 
رقم  تحت   ،2121 يناير   27 بتاريخ 
تحت  والسجل التجاري      728338

رقم 2656.
 بلثابة مقتطف وبيان

املسيف 

506 P

 STE ANM
COMMUNICATION
شركة محدو 7 املسؤولية

 ذات الشريك الواحد
رأسلالها : 1.111)  رهم

املقر االآتلاعي :  حي النسيم 
تجزيئة النسيم إقامة 4)) الشقة 3 

الدارالبيضاء 
تصفية الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بلوآب 
  ،21(9 26  يسلبف  بتاريخ  بالبيضاء 
 STE لشركة  الواحد  الشريك  قرر 
 ،  ANM COMMUNICATION
ذات  املسؤولية  محدو 7  شركة 

الشريك الواحد ما يلي :
تصفية الشركة.

قرر الشركاء تعيين السيد7 زاهر7 
 12/02/1979 بتاريخ  املز ا 7  زاوي 
للبطاقة  الحاملة  مغربية  الجنسية 
القاطنة   BK(6737( رقم  الوطنية 
مارس  و2  القدس  شارع  بزاوية 
 (1 الشقة  اوه   إقامة املجد علار7  
للقيام  البيضاء  الدار  الشق  عين 

بالتصفية.
النسيم  حي   : هو  التصفية  مقر 
 3 4)) الشقة  تجزيئة النسيم إقامة 

الدار البيضاء. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
تحت   ،2121 يناير   22 في  بالبيضاء 

رقم  727849.
507 P

IMSO
شركة محدو 7 املسؤولية

رأسلالها : 8.111.111   رهم 
 1-Allée du : مقرها اإلآتلاعي
 Verseau l’hermitage, France

Ville  الدار البيضاء
الجلعية  مداولة  بلقت�سى 
العامة الغيف العا ية املنعقد7 بتاريخ 
27 يناير 2121 قرر شركاء »إيلسو« 
 LA تحديت القانون األسا�سي للشركة

.MISE A JOUR DES STATUTS
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية  املحكلة  لدى  الضبط 
  2121 يناير   29 بتاريخ  بالبيضاء 

تحت رقم 728794.
من أآل التخليص و اإلشهار 

508 P

 Compta vision
29, زنقة ليل إقامة ربيعة 

الصخور السو اء الدار البيضاء

ADMINEX MOROCCO
SARL

بلوآب التجلع العام االستثنائي 
 ADMINEX« شركة  لشركاء 
املنعقد   »MOROCCO SARL
يناير   (4 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
11.111)  رهم  رأسلالها   ،2121
مقرها االآتلاعي املسبق كائن بالدار 
)3) شارع أنفا اقامة أزير  البيضاء، 

مكتب رقم )) ب.
تقرر ما يلي :

صالحيات التوقيع الخاصة : 
 MARK WILHELM يعين 
 BOUNOUARو    AMBROCK
إل ار7   MOHAMMED BADRE
وبصفة  حد7  على  واحد  كل  توقيع 
آليع  في  الشركة  يلزم  منفصلة 

تعاقداتهلا.
املذكور  التقرير  تسجيل  تم 
تحت  الضريبية  الجهات  لدى 
 ،RE21211114694(361  رقم 

.OR3537/2020و
للنشر و اإليداع

Compta vision sarl

509 P

STE  SETTAT PRINTER
                                            SNC 

أبريل   (2 بتاريخ  بلقت�سى عقد   

النظام  وضع  تم  سطات   ،21(9

تحلل  والتي  التضامن  األسا�سي   

الخصائص التالية :

 SETTAT PRINTER  : التسلية 

.SNC

شركة  القانونية:  الصفة  

التضامن. 

االآتلاعي:     الهدف 

.IMPRESSION

رأس املال: حد  رأسلال الشركة 

بلبلغ 1.111)  رهم في يد :

 يوسف سيحمي .....  3411   رهم.

محلد بحراوي ..... 3311   رهم.                

امليلو ي سيحمي .... 3311  رهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

)3  آنبف من كل سنة.

االقامة  تجزئة  االآتلاعي:  املقر 

الرقم55  سطات.

التسييف: أعطي حق التسييف السيد 

يوسف سيحمي ملد7 غيف محد 7.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

االبتدائية  باملحكلة   القانوني 

بسطات تحت رقم 1146/2019 كلا 

تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري 

تحت   ،21(9 7)  يسلبف  بتاريخ 

عد 5735 .

1 C

STE  FRECHKAMED
 SNC  

بلقت�سى عقد   بتاريخ 1)  يسلبف 

النظام  وضع  تم  بسطات   ،21(9

والتي  التضامن  لشركة  األسا�سي   

تحلل الخصائص التالية :

STE  FRECHKAMED : التسلية

  SNC   الصفة  القانونية : شركة 

التضامن. 



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (781

 FROID ET      : الهدف االآتلاعي

   .CLIMATISATION
رأس املال : حد  رأسلال الشركة 

بلبلغ  1.111)  رهم في يد :

الحسني5111  مهدي  محلد 

 رهم.

بهيجة غزالي5111  رهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املد7 

التأسيس النهائي.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

)3  آنبف من كل سنة.

تجزئة الشاوية   : املقر االآتلاعي 

حي الفراح رقم 41 سطات.

التسييف  حق  أعطي  التسييف: 

للسيد محلد مهدي الحسني ملد7 غيف 

محد 7.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

االبتدائية  باملحكلة   القانوني 

بسطات تحت رقم47)) /9)21 كلا 
تم تسجيل الشركة بالسجل التجاري 

تحت   ،21(9 7)  يسلبف  بتاريخ 

عد 5737 .

2 C

STE PERVI DOM ING
SARL AU

راسلالها : 11.111)  رهم

تعديل
املسجل  العرفي  العقد  بلقت�سى 

إنشاء  تم   ،2121 يناير   6 بتاريخ 

شركة ذات املسؤولية املحدو 7 ذات 

الخصائص  تحلل  الوحيد  الشريك 

التالية :

 STE PERVI DOM  : التسلية 

.ING SARL AU

املقر : حي الوحد7 ازيالل الجلاعة 

التفابية أزيالل - إقليم أزيالل.

الغرض : مكتب الدراسات املسح 

 TENANT UN BUREAU والبحوث 

 D’ETUDES D’ENQUETTES ET DE

.RECHERCHES
رأس املال : 11.111)  رهم.

مد7 الشركة : 99 سنة.

املسيفون : السيد ياسين الغازولي.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
يناير وتنتهي في )3  يسلبف.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  باملحكلة  الضبط  بكتابة 
تحت   .2121 يناير   7 بتاريخ  بأزيالل 
السجل  رقم   ،2020/12 عد  

التجاري هو 5)39.
3 C

 STE GARDIENNAGE
SPECIFIQUE

شركـــة ذات املسؤوليـــة املحـــدو 7 
بشريـــك واحـــد

رأسلـــــال: 11.111)  رهـــم
رقم التقييد في السجل التجاري: 

25(59
املقر االآتلاعي: الطابق األر�سي 

زنقة أ رقم 9 شارع الحاآب املحنش 
II- تطـــوان

تحويــل املقــر االآتلاعــي للشركـــة
العـام  الجلـع  محضـر  بلقت�سى  
يونيو   (2 بتاريخ  املـؤرخ  االستثنائـي 
9)21، تـــم تحويـــل   املقـــــر االآتلاعــي 
الحالي للشركــة الطابق األر�سي زنقة 
املحنش  الحاآب  شارع   9 رقم  أ 
إلــى املقـر الجـديد شارع  تطـــوان،   -II
 117- رقم  الثاني  الطابق  املأمون 

تطوان.
القانوني لدى كتابة  تم اإليداع   
الضبط باملحكلة االبتدائية بتطوان 
بتاريــــخ 2 يناير 2121، تحت رقم 4).

 مقتطـــف للنشـــر والبيـــان

4 C

STE SOBADTRA
شركة ذات مسؤولية محدو 7  

بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ  بأسفي  
SOBADTRA :قد تم  تأسيس شركة
شركة ذات مسؤولية محدو 7   
والتي تحلل الخصائص التالية : 

الصفة القانونية :    
محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة   

بشريك واحد.
انعاش   : االآتلاعي  الهدف 

العقاري.

مقاول اشغال مختلفة او البناء.
11.111) رهم    : املال  رأس 
 (11 مقسلة إلى.111) حصة بقيلة 
 رهم للحصة ا لواحد7 املو عة من 

طرف :
 51.111 السيد البدري يونس      

 رهم.
 51.111 محلد  البدري  السيد 

 رهم.
السيد البدري يونس  التسييف    

والبدري محلد.  
مد7 :  99سنة 

 1( من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ينايرالى غاية )3  آنبف من كل سنة .

تجزئة   (6 رقم   : املقر االآتلاعي 
كوار طريق حد حرار7    اسفي.

تم  التجاري  بالسجل  القيد    
2121،  تحت الرقم  يناير   (3 بتاريخ 

.(1((9
مقتطف للنشر واإلشهار

5 C

STE R2A TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

بشريك واحد
بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ  بأسفي  

R2A TRANS قد تم  تأسيس شركة
محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة 
تحلل  والتي  واحد.  بشريك 

الخصائص التالية : 
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 
واحد. بشريك  محدو 7  مسؤولية 
نقل املسافرين     : الهدف االآتلاعي  

واملستخدمين لحساب الغيف.    
11.111) رهم   املال:  رأس 
 (11 مقسلة إلى.111) حصة بقيلة 
 رهم للحصة ا لواحد7 املو عة من 

طرف : 
 السيد يوسف آدية .

التسييف :   السيد يوسف آدية.
مد7 :  99سنة. 

 1( من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ينايرالى غاية )3  آنبف من كل سنة 

 (2 شقة   : االآتلاعي  املقر 
النفآس شارع الحرية املدينة  اقامة  

الجديد7    اسفي.

القيد بالسجل التجاري تم بتاريخ 

4) يناير 2121،  تحت الرقم 23)1).
مقتطف للنشر واإلشهار

6 C

  STE RAMOUCHE

 AGRICULTURE
شـركـة ذات مسؤولية محدو 7 

بشريك وحيد

رأسلالها 11.111.11)  رهم

مقرها :   حي  النهضة  )1  شارع  

املوحدين -  رقم 76  

الداجلة

    تأسيـــس
 (1 بتاريخ   بلقت�سى عقد عرفي 
القانون  إحداث  تم   ،2121 يناير 

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�سي 

محدو 7 بشريك وحيد.

  R A M O U C H E : لتسليــة ا

. AGRICULTURE

محدو 7  مسؤولية  ذات  شـركـة 

بشريك وحيد

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  جارآه  أو  املغرب   اجل 

الخاص أو لحساب الغيف إلى :

استيفا  آليع املنتوآات واالليات 

الفالحية.

العلليات  آليع  كذلك 

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشر7 أو غيف مباشر7 بالهدف 

اإلآتلاعي. 

  1( املقر االآتلاعي:  حي النهضة  

شارع  املوحدين -  رقم 76  - الداجلة 

تاريخ  من  ابتداء  سنة   99 املــد7: 

التأسيس النهائـي.

في  املال  رأس  حد    : املـال  رأس 

مبلغ 11.111.11)  رهم مقسم على 

111) حصة من فئة 11)  رهم

 للواحـد لفائد7 السيد :

 (111  ..... الصلد   راموش  عبد  

حصة.

:عهـد تسييـر الشركـة إلى  التسييـر 

السيد: راموش  عبد  الصلد  .
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فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  )3  آنبـر  في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع   

القانـونـي باملحكلـة االبتدائية لواليـة 

آهـة الداجلة - وا ي الذهب ، بلدينـة 

تحـت   ،2121 يناير   22 الداجلـة يـوم 

عـد  82/2020 السجل التجاري رقم 

   .(5237
للنشر والبيان

7 C

STE ADESSA SECURITE
شـركـة ذات مسؤولية محدو 7 

رأسلالها :  11.111)  رهم

مقرها : حي  الوحد7  رقم 429   

 الداجلة

 تأسيـــس شركة
بلقت�سى عقد عرفي بتاريخ 7 يناير 

تم إحداث القانون األسا�سي   ،2121

لشـركـة ذات مسؤولية محدو 7.

ADESSA SECURITE :التسليــة

شـركـة ذات مسؤولية محدو 7.

سواء  الشركة  تهدف   : الهــدف 

لحسابها  جارآه  أو  املغرب   اجل 

الخاص أو لحساب الغيف إلى :

باألمن  املتعلقة  الخدمات  آليع 

والحراسة . 

العلليات  آليع  كذلك 

املالية التي لها  التجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشر7 أو غيف مباشر7 بالهدف 

اإلآتلاعي. 
املقر االآتلاعي:  حي  الوحد7  رقم 

429   - الداجلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   99 املــد7:   

التأسيس النهائـي
رأس املـال : حد  رأس املال في مبلغ 

 (111 على  مقسم  11.111)  رهم 

حصة من فئة 11)  رهم.

 للواحـد لفائد7 السيدان :
 ر�سى حواص ..... 511 حصة.

عبد  الفتاح  حواص ............  511 

حصة.

:عهـد تسييـر الشركـة إلى  التسييـر 
السيد: ر�سى حواص.

فاتـح  من  تبتـدئ   : املاليـة  السنـة 

كل  من  )3  آنبـر  في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح :  %5 لالحتياط القانـــونـي.

اإليـداع  تـم   : القانـونـي  اإليــداع   

القانـونـي باملحكلـة االبتدائية لواليـة 

آهـة الداجلة - وا ي الذهب ، بلدينـة 

تحـت   ،2121 يناير   21 الداجلـة يـوم 

عـد  65/2020 السجل التجاري رقم 

   .(52((
للنشر والبيان

8 C

   STE DYAR EL ALLALI
SARL

CAPITAL : 100.000 DHS 

  مقرها :  تجزئة الصباح 7.3) 

الطابق 2   بني مالل 

بلقت�سى قرار الشركاء  بتاريخ 1) 

أكتوبر 6)21، تم ما يلي : 

للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 

   2 الطابق   (7.3 الصباح  من تجزئة 

بني مالل. 

الى   تجزئة بن عال  2 إقامة الرمز 

3 الطابق ) بني مالل. 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية       بني مالل     تحت  عد    

527/019   بتاريخ 7) يوليو 9)21.    

9 C

 STE    JABRI CAR
              SARL AU 

عليه  مصا ق  عقد  بلقت�سى 

بتاريخ 21  يسلبف 9)21،  ببفشيد تم 

ذات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

وحيد  لشريك  املحدو 7  املسؤولية 

والتي تحلل الخصائص   التالية :

 JABRI CAR  SARL    :  التسلية  

.AU

ذات  شركة  القانونية:  الصفة 

املسؤولية املحدو 7 لشريك وحيد.

 الهدف االآتلاعي: كراء السيارات 

بدون سائق.

رأس املال: حد  رأسلال الشركة 

بلبلغ 11111)   رهم في يد 

 حلز7 آابري  11111)    رهم 

من  ابتداء  سنة   99 املد7: 

التأسيس النهائي.

 3( يناير إلى   ( من  السنة املالية: 

 يسلبف من كل عام.

 12 زنقة   63 االآتلاعي:  املقر 

تجزئة الضحى برشيد.

التسييف  حق  أعطي  التسييف:   

غيف  ملد7  آابري   حلز7  للسيد:  

محد 7.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحكلة االبتدائية ببفشيد 

تحت رقم 06/2020 كلا تم تسجيل 

بتاريخ التجاري  بالسجل   الشركة 

 6 يناير 2121، تحت عد  ))33).    

10 C

      STE TADLA FLEURS

SARLAU 

مقرها االآتلاعي :  وار  اي آلاعة 

أوال  امبارك  بني مالل 

راس املال:  1.111)  هم 

السجل التجاري رقم    5537  

االستتنائي  القرار   بلقت�سى 

للشركاء  الشركة  بتاريخ  )3  يسلبف 

9)21، تم ما يلي  :

اعالن حل الشركة  اعاله و تعيين 

القاطن ب   ياسين إبراهيم     السيد  

بني   وار  اي آلاعة أوال  امبارك  

مالل  مصفيا لها . 

تعيين مقر الشركة   مقرا لتصفيتها 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية        ببني مالل  تحت   عد  

25 /2121  بتاريخ 1) يناير 2121.

11 C

STE YANMO SAMAK
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

بلشارك واحد
تأسيس شركة

يناير   9 تبعا للعقد العرفي بتاريخ 
2121، تم وضع قوانين الشركة ذات 

املليزات التالية:
    YANMO SAMAK. : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدو 7 بلشارك واحد.

املوضوع      : يتعلق نشاط الشركة:
التصدير، البيع و الشراء، النقل، 
األسلاك  أنواع  ملختلف  التسويق 
واملنتوآات البحرية، تجهيزات، موا  
عالقة  ماله  كل  عام  وبشكل  أولية 

بالصناعة و التجار7 البحرية.
العلليات  عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 
وغيف املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.
13 رقم  : حي الوحد7  الرئي�سي     

-4129 الداجلة.
الرأسلال : حد  في مبلغ 11.111) 
حصة من   (111 إلى   رهم مقسلة 
فئة 11)  رهم يللكها بالكامل السيد 

محلد الزياني .
اإل ار7        : تسيف من طرف السيد: 

محلد الزياني ملد7 غيف محد 7.
بكتابة  تم  القانوني:  اإليداع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
يناير   (4 بتاريخ  الذهب،  بوا ي 
  54-2020 رقم  تحت   ،2121
تحت  التجاري  السجل  في  واملسجل 

رقم 93)5).
12 C

 DAR TAWARTA
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 4) يناير 
2121،  تم وضع قوانين الشركة ذات 

املليزات التالية:
               .  DAR TAWARTA:التسلية
ذات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية املحدو 7.
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املوضوع :      يتعلق نشاط الشركة:
 استغالل وتسييف فندق. 

العلليات  عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغيفا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
: تاورطة ام البيف   املقر الرئي�سي    

-الداجلـة.
الرأسلال : حد  في مبلغ 11.111) 
 رهم مقسلة إلى ألف حصة من فئة 

11)  رهم يللكها بالكامل:
 Mme. FRANCOISE
              DOMINIQUE BASTIDE

.611 Parts :
 Mme. LALLA-NORA
 KERDOUDI-KOLALI                :

.400 Parts
اإل ار7         : تسيف من طرف السيد7:  
 FRANCOISE DOMINIQUE

BASTIDE ملد7 غيف محد 7.
    اإليداع القانوني      : تم بكتابة 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بتاريخ 15-01-2020  بوا ي الذهب، 
في  املسجل  و   63-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم.5217).
13 C

IDDAM TOURS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
تبعا للعقد العرفي بتاريخ 1) يناير 
تم وضع قوانين الشركة ذات   2121

املليزات التالية :
         .IDDAM TOURS : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدو 7.

املوضوع : يتعلق نشاط الشركة :
 استغالل وتسييف فندق ؛

العلليات  عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغيفا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
املقر الرئي�سي : حي ام التون�سي رقم 

49)  -الداجلـة.

الرأسلال : حد  في مبلغ 11.111) 
 رهم مقسلة إلى ألف حصة من فئة 

11)  رهم يللكها بالكامل :
السيد ايدا الشرق 611 حصة ؛
السيد امينة باسل 411 حصة.

السيد:   من طرف  تسيف   : اإل ار7 
ايدا الشرق ملد7 غيف محد 7.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بوا ي الذهب، بتاريخ 5) يناير 2121 
في  واملسجل   62-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم.5215).
14 C

 ASSURANCES DRISSI
TIRESS
  S.A.R.L

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL: N°11

 AV.BAHNINI LOT ESSALAM A
-DAKHLA-
RC N°2191

االستثنائي  العام  الجلع  اثر  على 
بلقر  املنعقد   2121 يناير   2 بتاريخ 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  الشركة 
 ASSURANCES DRISSI املسلا7 
الشركاء   قرر   TIRESS S.A.R.L

ووافقوا على ما يلي :
211 حصة يللكها السيد   تفويت 
التوبالي  اال ري�سي  لحسن  سيدي 

لفائد7 السيد محلو  بيجا.
لخديم  السالمي  السيد  استقالة 

من منصبه كلسيف للشركة. 
تعيين السيد محلو  بيجا كلسيف 
تعـديالت  محد 7  غيف  ملد7  للشركة 

قانونيــة. 
 (( رقم   : تحويل مقر الشركة من 
شارع باحنيني تجزئة السالم الداجلة 
املسجد  شارع   ( املسيف7  حي   الى 

رقم 5)4 – الداجلة. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2121 يناير   (3 بتاريخ  بالداجلة، 

تحت رقم 37-2020.
15 C

GENIDAK
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
يناير   2 تبعا للعقد العرفي بتاريخ 
تم وضع قوانين الشركة ذات   2121

املليزات التالية :
.GENIDAK : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدو 7.

املوضوع: يتعلق نشاط الشركة :
وأشغال  البناء  أشغال  آليع 

مختلفة.
العلليات  عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغيفا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
  57 : حي املنتزه رقم  املقر الرئي�سي 

-الداجلـة. 
مبلغ  في  حد    : الرأسلال 
2.111.111  رهم مقسلة إلى الفين 
مقسلة  11)  رهم  فئة  من  حصة 

كالتالي :
السيد حسن وباني 1.111) حصة ؛
السيد محلد وباني 1.111) حصة.

السيد  طرف  من  تسيف   : اإل ار7 
حسن وباني والسيد محلد وباني ملد7 

غيف محد 7.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
بوا ي الذهب، بتاريخ 4) يناير 2121 
في  واملسجل   51-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم 89)5).
16 C

INVEST A RAK
 S.A.R.L

Au Capital : 200.000 DHS
Adresse : FOUM LOUED N°93

LAAYOUNE 
بتاريخ  املسيف  قرار  اثر  على     
بلقر  املنعقد   21(9 نوفلبف   27
املحدو 7  املسؤولية  ذات  الشركة 
 »INVEST A RAK s.a.r.l« املسلا7 

قرر ما يلي :

تحويل مقر الشركة من: فم الوا  
رقم 93 -العيون إلى حي الحسني رقم 

587– الداجلة. 

تعديالت قانونيـة.   

تم بكتابة الضبط لدى املحكلة 

بتاريخ  الذهب،  بوا ي   االبتدائية 

2121 تحت رقم 38-2020  3) يناير 

تحت  التجاري  السجل  في  واملسجل 
رقم )7)5).

17 C

PROMEREL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 بلشارك  واحد
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

تم وضع قوانين   21(9 8)  يسلبف 

الشركة ذات املليزات التالية :

.PROMEREL : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 7 بلشارك واحد.

املوضوع: يتعلق نشاط الشركة :

النقل،  البيع والشراء،  التصدير، 

األسلاك  أنواع  ملختلف  التسويق 

واملنتوآات البحرية، تجهيزات، موا  

عالقة  ماله  كل  عام  وبشكل  أولية 

بالصناعة والتجار7 البحرية. 

العلليات  عامة مختلف  وبصفة 

املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 

وغيفا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

املقر الرئي�سي : حي الرحلة ) شارع 

املرنيين -الداجلـة.

الرأسلال : حد  في مبلغ 11.111) 

 رهم مقسلة إلى ألف حصة من فئة 

السيد:  بالكامل  يللكها  11)  رهم 

آوا  الهاللي.

السيد  طرف  من  تسيف   : اإل ار7 

آوا  الهاللي  ملد7 غيف محد 7.

تم بكتابة   : اإليداع القانوني      

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بوا ي الذهب، بتاريخ 4) يناير 2121 

في  واملسجل   53-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم)9)5).

18 C



(783 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

SELMA
  S.A.R.L

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL: AVENUE EL
WALAA, KASSAM II N°03

-DAKHLA-
RC N°13637

االستثنائي  العام  الجلع  اثر  على 
بلقر  املنعقد   2121 يناير   9 بتاريخ 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  الشركة 
قرر   SELMA S.A.R.L املسلا7 

الشركاء  ووافقوا على ما يلي :
11) حصة يللكها السيد   تفويت 
عبد الغني علوان لفائد7 السيد هيبة 

ملعينين.
عبد  محلد  السيد  تعيين  تأكيد 
هللا كرام والسيد االغظف ملعينين 
محد 7  غيف  ملد7  للشركة  كلسيفين 

تعـديالت قانونيــة. 
بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2121 يناير   (4 بتاريخ  بالداجلة، 

تحت رقم 52-2020.
19 C

STE SOY CAR
SARL

CAP 2000.000 DHS 
   5 تجزئة الخنساء الطابق 3، 

بني مالل        
بتاريخ  الشركاء   قرار   بلقت�سى 

)) أبريل 8)21، تم ما يلي  :
حصة من طرف   (1111 تفويت 
الى   I64929( بطاقته  حليد  عزير 
بطاقته  ايت محند حلز7     السيد  
11)  رهم  بقيلة   IA(55272

للحصة.     
تجزئة   5 من   : تغييف مقر الشركة 
 43 بني مالل الى   3 الطابق  الخنساء 

الطابق ) حي املسبح قصبة تا لة. 
تحيين قانون الشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل تحت  عد  914     

بتاريخ 6)  يسلبف 9)21.       
20 C

STE TADLA CORDON

SNC

حي االمل بلوك 3 رقم 47 بني مالل 

راس املال : 21.111)  هم 

السجل التجاري رقم 863

اعالن قفل تصفية شركة
بلقت�سى القرار االستثنائي لشركاء 

الشركة  بتاريخ 2)  يسلبف 9)21 تم 

ما يلي :

اعالن قفل التصفية  للشركة ؛ 

اعالن نهاية تصفية الشركة ؛

إنهاء الوآو  املعنوي للشركة ؛

اللو�سي   احلد  السيد  تغيين   تم 

مصفيا للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

عد    تحت  مالل  ببني  االبتدائية 

13/2020 بتاريخ  7 يناير 2121.

21 C

RIAD FAWAKIH

 SARL

العنوان : حي اإل اري زنقة مدغشقر 

رقم 9، لفقيه بن صالح

 رقم التقييد بالسجل التجاري 

-4071-

العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 يناير   3 االستتنائي بتاريخ 

ما يلي  :

 (111111 ب   : املــال  رأس  رفع 

1111) حصة   رهم عن طريق جلق 

اآتلاعية آديد7  بقيلة  11)  رهم 

طريق  عن  وذلك  الواحد7  للحصة 

مساهلة نقدية.

 (511111 الرأسلال الجديد هو 

 رهم.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية الفقيه بن صالح تحت رقم   

14/2020 تاريخ  7 يناير 2121.

22 C

STE MADANI BUSINESS
  SARLau 

العنوان : شارع ابن جلدون تجزئة 

الغزافية الرقم 49) اوال  حلدان 

بني مالل
 رقم التقييد بالسجل التجاري 

9825

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

شركة   انشاء  تم   21(9 9  يسلبف 

ذات  املحدو 7  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد     تحلل  الخصائص 

التالية :

 STE MADANI  : التسلية 

.BUSINESS SARL

العنوان : شارع ابن جلدون تجزئة 

حلدان  اوال    (49 الرقم   الغزافية 

بني مالل.

الغرض : تحويل األموال.
رأس املــال : 11111)  رهم مقسم 

قيلته  اآتلاعية  حصة   (111 إلى 

11)  رهم.

السيد : املداني الكحالوي القاطن 

بجوهر7 اطلس الطابق الثاني علار7 2 

شقة )6 بني مالل.

السنة املـالية: السنة امليال ية.

مد7 الشركة: 99 سنة.

املسيف : املداني الكحالوي القاطن 

 بجوهر7 اطلس الطابق الثاني علار7 2 

شقة )6 بني مالل.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

تاريخ 6 يناير 2121.

23 C

2M DROG
 SARL AU

تطوان في : )2 مارس 9)21

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

تم   21(9 مارس   4 بتاريخ  بتطوان 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الخصائص 

التالية :

 2M DROG SARL AU: التسلية

الهدف  :

عقاقيف ؛

لولبيات ؛

نشاط تجاري متعد .

السفلى  االآتلاعي:الطوابل  املقر 

 - 16 شارع آوهر7 زنقة املرآان رقم 

تطوان .

املد7:   99 سنة.

 (11.111 االآتلاعي:  الرأسلال 

 (111 إلى  مقسلة  الف  رهم  مئة 

للحصة  11)  رهم  فئة  من  حصة 

الواحد7 والتي كلها في ملكية :

أحليدان  الكريم  عبد  السيد 

111) حصة.

عبد  السيد   : القانوني  املسيف 

الكريم أحليدان .

السنة االآتلاعية: من فاتح يناير 

إلى )3  آنبف من كل سنة.

االحتياطي  اقتطاع  بعد  األرباح: 

توزع األرباح على  باملئة(   5) القانوني 

الشركاء حسب نسبهم في الرأسلال.

لــدى كتابــة  تـــم اإليـــداع القانونـــي 

الضبــط باملحكلــة االبتدائــية لتطــوان 

بتاريــخ 2) مارس 9)21 تحــت رقم 1)5 
التجــاري  بالسجــل  الشركـة  وتقييــد 

رقــم  تحــت   21(9 مارس   (3 بتاريــخ 

  .24919

24 C

STE AITMED TRAVAUX 
SARL

 ملجارما اجليس بني شكدال الفقيه 

بن صالح
راس املال 311.111  رهم 

السجل التجاري رقم 3683 

اعالن تصفية شركة 
بلقت�سى القرار االستثنائي لشركاء 

تم   2121 يناير   2 بتاريخ    الشركة  

ما يلي :

اعالن  تصفية  الشركة  اعاله.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت    صالح  بن  الفقيه  االبتدائية 

عد   6/2020  بتاريخ  7 يناير 2121.

25 C



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (787

STE TISSIR DIND 
 SARL

 أوال  احلد اجليس بني شكدال 
الفقيه بن صالح 

راس املال 311.111  هم 
السجل التجاري رقم 2299 

اعالن تصفية شركة
بلقت�سى القرار االستثنائي لشركاء 
الشركة  بتاريخ  31  يسلبف 9)21 تم 

ما يلي :
اعالن  تصفية  الشركة اعاله.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت  صالح  بن  الفقيه  االبتدائية 
عد  07/2020 بتاريخ 7 يناير 2121.
26 C

 STE BAHARATE OUM
 RABIA

 sarl
العنوان  :  وار أوال  غانم اوال  علي 

الوا  البفا ية الفقيه بن صالح 
 رقم التقييد بالسجل التجاري 

4337
 6 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة  انشاء  تم   21(9  يسلبف 
تحلل  املحدو 7  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية : 
 STE BAHARATE  : التسلية 

.OUM RABIA
اوال   غانم  أوال   :  وار  العنوان  
علي الوا  البفا ية الفقيه بن صالح. 

بنصف  التوابل  بائع   : الغرض 
الجللة ا الستيفا  والتصدير. 

:  11.111)  رهم  املــال  رأس 
اآتلاعية  حصة   (111 إلى  مقسم 

قيلتها 11)  رهم. 
القاطن  نديري  زكرياء   : السيد  
بتجزئة الور 7 حي الزيتون الرقم 17 

بني مالل ويللك 341 حصة.
القاطن  نصحي  محلد  السيد 
الوا   علي  اوال   غانم  اوال   بدوار 
البفا ية الفقيه بن صالح ويللك 331 

حصة.
القاطن  النديري  الحسن  السيد 
بني مالل    17 تجزئة الور 7 فيال رقم 

ويللك 331 حصة.

السنة املـالية : السنة امليال ية

مد7 الشركة : 99 سنة.

القاطن  نديري  زكرياء   : املسيف  

بتجزئة الور 7 حي الزيتون الرقم 17 

بني مالل.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

2020/04 بتاريخ 16 يناير 2121.

27 C

STE EL WESSAM SERVICES
 SARL

العنوان  :  وار أوال  غانم أوال  علي 

الوا  البفا ية الفقيه بن صالح 
 رقم التقييد بالسجل التجاري  

231(

العام  الجلع  قرار  بلقت�سى 

 21(9 6)  يسلبف  االستتنائي بتاريخ 

تم مايلي : 
: من  الشركة  املــال  رأس   رفع 

ب 341.111  رهم وذلك من 61.111 

وقد  نقدا  411.111  هم  الى   هم 

اآتلاعية  حصة   34.111 جلق  تم 

للحصة  11)  رهم  بقيلة  آديد7 

الواحد7.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية الفقيه بن صالح تحت رقم 

996 بتاريخ 27  يسلبف 9)21.

28 C

STE ZIADIL TRAVAUX 
SARL AU

 7 الزنقة 7 حي الشرف الطابق 2 

البفيد رقم 57 بني مالل 

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

  21(9 6)  يسلبف  االستثنائي بتاريخ 

ما يلي : 
من  الشركة  رأسلال  رفع 

 2.511.111 إلى  111.111.)  رهم 

جلق  عنه  ترتب  ملا  نقدا   رهم 

5.111) حصة آديد7.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   7 االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2121 تحت عد  )).

29 C

STE  ENVERDEAU
 SARL AU

العنوان : تيفريت ايت تسليت 

اوربيع بني مالل 

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

  21(9 6)  يسلبف  االستثنائي بتاريخ 

ما يلي :

 41.111 رفع رأسلال الشركة من 

 رهم إلى 111.111.)  رهم نقدا ملا 

ترتب عنه جلق 9611 حصة آديد7.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   7 االبتدائية ببني مالل بتاريخ 

2121 تحت عد  1).

30 C

 SEJELMASSA TRADING

COMPAGNIE
S.A.R.L AU

 AU CAPITAL DE  : 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : HAY MLY

RACHID AV.TAFODART N°07

DAKHLA-RC N°2051-

على اثر قرار الشريك الوحيد بتاريخ 

9) يناير 8)21 املنعقد بلقر الشركة 

بلساهم  املحدو 7  املسؤولية  ذات 

 SEJELMASSA   7املسلا واحد 

 TRADING COMPAGNIE S.A.R.L

AU قرر الشركاء ووافقوا على ما يلي  : 

يللكها  حصة   (.111 تفويت 

السيد  لفائد7  بوه  محلد  السيد 

املحفوظ لكروفا.

من  بوه  محلد  السيد  استقالة 

منصبه كلسيف للشركة. 

لكروفا  املحفوظ  السيد  تعيين 

وكلسيف للشركة ملد7 غيف محد 7.

تعـديالت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 21(8 يناير   25  : بتاريخ  بالداجلة 

تحت رقم : 94-2018.

31 C

TAZYAZT SUD

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

 31 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   21(9  يسلبف 

الشركة ذات املليزات التالية : 

 TAZYAZT SUD : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 7.

املوضوع : يتعلق نشاط الشركة : 

واستغالل  الفالحي  اإلنتاج 

األرا�سي الفالحية. 

العلليات  عامة مختلف  وبصفة 

املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 

وغيفا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

عبدالحيم  شارع   : الرئي�سي  املقر 

بوعبيد رقم -86 الداجلـة. 

الرأسلال : حد  في مبلغ 11.111) 

 رهم مقسلة إلى ألف حصة من فئة 

11)  رهم يللكها بالكامل : 

 311  : بوبكر  محلد   : السيد 

حصة.

 211  : الدليمي  صباح   : السيد7 

حصة.

االنسة : مريم بوبكر : 11) حصة.

 (11  : بوبكر  براهيم   : السيد 

حصة.

 (11  : علي سالم بوبكر   : السيد 

حصة.

 (11  : بوبكر  امامة   : االنسة 

حصة.

 : تسيف من طرف السيد   : اإل ار7 

محلد بوبكر ملد7 غيف محد 7.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

 2121 9 يناير  بوا ي الذهب، بتاريخ 

في  واملسجل   32-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم67)5).

32 C



(785 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

 AMMOURY PIECES AUTO
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 بلشارك واحد
 3( بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   21(9  يسلبف 

الشركة ذات املليزات التالية : 
 AMMOURY PIECES : التسلية 

.AUTO
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 7 بلشارك واحد.
املوضوع : يتعلق نشاط الشركة : 

 - إصالح السيارات. 
قطع غيار السيارات  بيع وشراء   -

الجديد7 واملستعللة.
- وبصفة عامة مختلف العلليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغيفا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
 ( املسيف7  حي   : الرئي�سي  املقر 
 13- الشفشاوني رقم  شارع عبدهللا 

الداجلـة.
الرأسلال : حد  في مبلغ 11.111) 
 رهم مقسلة إلى ألف حصة من فئة 
 : السيد  بالكامل  يللكها  11)  رهم 

الكبيف علوري.
 : تسيف من طرف السيد   : اإل ار7 

الكبيف علوري ملد7 غيف محد 7.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2121 8 يناير  بوا ي الذهب، بتاريخ 
في  واملسجل   23-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم53)5).

33 C

KAZINE NEGOCE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 بلشارك واحد
يناير   6 تبعا للعقد العرفي بتاريخ 
تم وضع قوانين الشركة ذات   2121

املليزات التالية : 
.KAZINE NEGOCE : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدو 7 بلشارك واحد.

املوضوع : يتعلق نشاط الشركة : 

بيع، شراء وتوزيع املوا  الغذائية. 

العلليات  عامة مختلف  وبصفة 

املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 

وغيفا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

رقم  السالم  حي   : الرئي�سي  املقر 

 -  1( الطابق االول شقة رقم   (2(1

الداجلـة.

الرأسلال : حد  في مبلغ 11.111) 

 رهم مقسلة إلى ألف حصة من فئة 

 : السيد  بالكامل  يللكها  11)  رهم 

الحسن نيت اعز. 

 : تسيف من طرف السيد   : اإل ار7 

الحسن نيت اعز ملد7 غيف محد 7.

بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بوا ي الذهب، بتاريخ 18 يناير 2121 

في  املسجل  رقم2020-24و  تحت 

السجل التجاري تحت رقم55)5) .

34 C

IDLA NEGOCE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
 3( بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   21(9  يسلبف 

الشركة ذات املليزات التالية : 

.IDLA NEGOCE : التسلية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 7.

املوضوع : يتعلق نشاط الشركة : 

والشراء،  البيع  التصدير، 

األسلاك  أنواع  ملختلف  التسويق 

واملنتوآات البحرية، تجهيزات، موا  

عالقة  ماله  كل  عام  وبشكل  أولية 

النقل  البحرية،  والتجار7  بالصناعة 

لحساب الغيف. 

العلليات  عامة مختلف  وبصفة 

املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 

وغيفا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

الوحد7  مدينة   : الرئي�سي  املقر 

الشطر االول رقم 46 -الداجلـة.

الرأسلال : حد  في مبلغ 11.111) 
 رهم مقسلة إلى ألف حصة من فئة 

11)  رهم يللكها بالكامل : 
 811 الحسن ا  عبدهللا   : السيد 

حصة.
 211 الطاهري  محلد   : السيد 

حصة.
 : تسيف من طرف السيد   : اإل ار7 

ايوب حنيني ملد7 غيف محد 7.
بكتابة  تم   : القانوني  اإليداع   
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2121 9 يناير  بوا ي الذهب، بتاريخ 
في  واملسجل   31-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم.65)5).
35 C

ODDITYLINE FACTORY
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
 (3 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
قوانين  وضع  تم   21(9  يسلبف 

الشركة ذات املليزات التالية :
 O D D I T Y L I N E : لتسلية ا

.FACTORY
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدو 7.
املوضوع : يتعلق نشاط الشركة :

استغالل وتسييف فندق.
و بصفة عامة مختلف العلليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغيفا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
شارع الفج حي   : املقر الرئي�سي    

لفطيحات  -  الداجلـة. 
الرأسلال : حد  في مبلغ 1.111) 
 رهم مقسلة إلى مائة حصة من فئة 

11)  رهم مقسلة كالتالي : 
- Mr. CHAPON JULIEN 

RAYMOND PAUL      :  26 Parts
- Mr. GUILLE LEO ARMAND 

:  25 Parts
- Mr. MERAND LEO FELIX 

VICTOR :  25 Parts
    - Mr. BESSON CHRISTOPHE 

GUILLAUME :  24 Parts.

السيد طرف  من  تسيف   : اإل ار7 

 CHAPON JULIEN RAYMOND

PAUL ملد7 غيف محد 7.

تم بكتابة   : اإليداع القانوني      

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بوا ي الذهب، بتاريخ 1) يناير 2121 

في  املسجل  و   34-2020 رقم  تحت 

السجل التجاري تحت رقم.69)5).

36 C

YAMEDIL TRADING
S.A.R.L AU

Au Capital  : 100.000 DHS

R.C N° 10227

 على اثر قرار املسيف بتاريخ  8 يناير 

ذات  الشركة  بلقر  املنعقد   2121

واحد  بشريك  املحدو 7  املسؤولية 

 YAMEDIL TRADING « املسلا7  

s.a.r.l AU «قرر ما يلي :

شارع   : من  الشركة  مقر  تحويل 

محلد فاضل السلاللي علار7 الهبة 

شارع   –14 الطابق االول شقة رقم 

سار7  علار7  بوعبيد  عبدالرحيم 

 –  13 رقم  شقة  االول  الطابق 

الداجلة.  

تعديالت قانونيـة.   

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 

بوا ي الذهب، بتاريخ : 9 يناير 2121 

تحت رقم : 33-2020.

37 C

MYF TRAVAUX
 S.A.R.L AU

 AU CAPITAL DE  : 100.000.00

DHS

 SIEGE SOCIAL : AV.AL MASJID

RUE BRAHIM OUL BIH N°22

DAKHLA-RC N°8141-

االستثنائي  العام  الجلع  اثر  على 

بلقر  املنعقد   2121 يناير   3 بتاريخ 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  الشركة 

 MYF TRAVAUX S.A.R.L   7املسلا

AU قرر الشركاء ووافقوا على ما يلي  :



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (786

 تفويت 511 حصة يللكها السيد 
السيد  لفائد7  بومديان  فاضل 

يعقوب بومديان.
للشركة  القانوني  الشكل  تغييف 
من شركة ذات املسؤولية املحدو 7 
ذات  شركة  إلى  واحد  بلشارك 

املسؤولية املحدو 7.
شارع   : من  الشركة  مقر  تحويل 
 – بيه  ول  براهيم  زنقة  املسجد 
الداجلة رقم )1 شارع الهزام رقم 15 

-العيون.
تعـديالت قانونيــة. 

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكلة  لدى  الضبط 
 2121 يناير   8  : بتاريخ  بالداجلة، 

تحت رقم : 25-2020.
38 C

» FORCE OF NATURE EV«
شركـة محدو 7 املسؤولية  ات 

شريك وحيد
رأسلالها 11.111)  رهم

املقر االآتلاعي : حي النزاهة، زنقة 
ابن نسجون، رقم 6، طنجة.

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(12939

تأسيس شركـة
في مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 
بتاريخ  ومسجل   ،2121 يناير   18
تم إعدا  القانون   ،2121 يناير   19
األسا�سي لشركة محدو 7 املسؤولية 

باملليزات التالية : 
محدو 7  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية  ات شريك وحيد.
 FORCE OF«  : الشركة  تسلية 

.»NATURE EV
: صناعة وتسويق  غـرض الشركة 

البطاريات لجليع انواع السيارات.
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 ،6 رقم  زنقة ابن نسجون،  النزاهة، 
 ،31334/06 رقم  العقاري  الرسم 

طنجة.
محد   املبلغ   : الشركة  رأسلال 
 (111 11.111)  رهم مقسم إلى  في 
11)  رهم  بقيلة  اآتلاعية  حصة 
الشريك  اسم  في  الواحد7  للحصة 

الوحيد : 

 (111  : يوسيف  مجد  السيد 

حصة اآتلاعية.

التسييف : يدير الشركة السيد عبد 

للبطاقة  الحامل  يوسفي  الحفيظ 

 B449322 رقم  للتعريف  الوطنية 

والسيد مجد يوسيف الحامل لجواز 

و لك   NW9RCPJ547 رقم  السفر 

ملد7 غيف محدو 7.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

 (1 املحكلة التجارية بطنجة بتاريخ 

يناير 2121 تحت رقم 229392.
 جالصة وبيان

39 C

SOLPRISOL
تأسيس شركـة

شركـة محدو 7 املسؤولية   ات 

شريك وحيد
رأسلالها : 1.111.11)   رهم

املقر االآتلاعي: اقامة املستقبل، 

علار7 4، الشقة )2، الطابق 

السفلي، الجديد7
رقم التقييد في السجل التجاري:

(6(7(

في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

بتاريخ  ومسجل   ،2121 يناير   16
تم إعدا  القانون   ،2121 يناير    19

األسا�سي لشركة محدو 7 املسؤولية 

باملليزات التالية:

محدو 7  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية  ات شريك وحيد.

.SOLPRISOL :تسلية الشركة

غـرض الشركة: 
العزل  املعدنية،  االنابيب 

الحراري، الصيانة امليكانيكية.

اقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 ،2( الشقة   ،4 علار7  املستقبل، 

الطابق السفلي، الجديد7.
املبلغ محد  في  رأسلال الشركة: 

1.111.11)  رهم مقسم إلى       11) 

 (11.11 بقيلة  اآتلاعية  حصة 

اسم  في  الواحد7   للحصة   رهم 

الشريك الوحيد : 

- السيد قاهر محلد الكتاني: 11) 

حصة اآتلاعية.

السيد  الشركة  يدير  التسييف: 

قاهر محلد الكتاني الحامل للبطاقة 

 T(52579 رقم  للتعريف  الوطنية 

ملد7 غيف محدو 7.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة االبتدائية بالجديد7 بتاريخ 

3) يناير 2121 تحت رقم 24674.
            جالصة وبيان

40 C

 FROUGA MAINTENANCE

شركـة محدو 7 املسؤولية  

رأسلالها: 11.111.11)    رهم

املقر االآتلاعي: 16)، املنطقة 6، 

حي املطار، الجديد7

رقم التقييد في السجل التجاري:

(6(77

تأسيس شركـة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

بتاريخ  مسجل   ،  21(9 )3  يسلبف 

تم إعدا  القانون   ،2121 يناير    17

األسا�سي لشركة محدو 7 املسؤولية 

باملليزات التالية:

محدو 7  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية.

 FROUGA الشركة:  تسلية 

.MAINTENANCE

غـرض الشركة: 

اشغال  الصناعية،  الصيانة 

التلحيم امليكانيكي، تقديم جدمات.

 ،(16 االآتلاعي:  املقر  عنوان 

املنطقة 6، حي املطار، الجديد7.

محد   املبلغ  الشركة:  رأسلال 

مقسم  11.111.11)  رهم  في 

إلى         111) حصة اآتلاعية بقيلة 

في  11.11)  رهم للحصة الواحد7  

موزعة على الشريكين كالتالي: 

511 حصة  - السيد احلد امرير: 

اآتلاعية.

حصة   511 السيد محلد امرير: 

اآتلاعية.

السيد  الشركة  يدير  التسييف: 

احلد امرير الحامل للبطاقة الوطنية 

غيف  ملد7   BJ12826 رقم  للتعريف 

محدو 7.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة االبتدائية بالجديد7 بتاريخ 

3) يناير 2121 تحت رقم 24676.
            جالصة وبيان

41 C

 TACOTRONIC

شركـة محدو 7 املسؤولية   ات 

شريك وحيد

رأسلالها : 51.111.11   رهم

املقر االآتلاعي: 38، محالت مشروع 

الحاضنة، املنطقة الصناعية، 

الجديد7

رقم التقييد في السجل التجاري:

499(

تعديالت
العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 

 2121 يناير   13 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر   2121 يناير   16 مسجل بتاريخ 

مايلي:

-   استئجار محل ورشة علل كائن 

رقم  الصناعية  املنطقة  بالجديد7 

متف مربع موضوع   3(3 مساحته   (4

الرسم العقاري 08/95057 بلوآب 

عقد بتاريخ 15  يسلبف 9)21.

- اعا 7 صياغة القانون االسا�سي 

للشركة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة االبتدائية بالجديد7 بتاريخ 

3) يناير 2121 تحت رقم 24675.

            جالصة وبيان

42 C



(787 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

 M2C@ ETUDES ET 

  SERVICES

شركـة محدو 7 املسؤولية   ات 

شريك وحيد

رأسلالها : 611.111.11   رهم

املقر االآتلاعي: تجزئة النورس

II، الطابق السفلي، فيال رقم 31، 

الجديد7

رقم التقييد في السجل التجاري:

6319

تعديالت
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

فوت  مسجل،   ،21(9 2)  يسلبف 

 ELIE HENRI CHRISTOPHE السيد

حصصه  مجلوع   MAZZOLETTI

الشركة  رأسلال  في  يللكها  التي 

 Joseph  املذكور7 اعاله لفائد7 السيد

.CLEMARON Yves, Gérôme

في    مؤرخ  عرفي  عقد   وبلقت�سى 

9)21،مسجل،وهبت  2)  يسلبف 

 Monique, Yvette, Marie السيد7 

 NIVOLEY ép. CLEMARON

في  تللكها  التي  حصصها  مجلوع 

لفائد7  املذكور7  الشركة  رأسلال 

 Joseph CLEMARON Yves,  السيد

.Gérôme

مؤرخ  عرفي  عقد   وبلقت�سى 

9)21،وافق السيد  )3  يسلبف  في   

 Joseph CLEMARON Yves,

التي  التغييفات  كل  على   ,Gérôme

لحقت الشركة.

في    مؤرخ  عرفي  عقد   وبلقت�سى 

الشريك  اعا    ،21(9 2)  يسلبف 

صياغة  املعنية  للشركة  الوحيد 

القانون االسا�سي للشركة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة االبتدائية بالجديد7 بتاريخ 

19 يناير 2121 تحت رقم 24656.
            جالصة وبيان

43 C

 KAIMKA 
شركـة محدو 7 املسؤولية

  ذات شريك وحيد
رأسلالها : 11.111.11)   رهم

  A،MG املقر االآتلاعي : علار7 بلوك
رقم 2، الطابق السفلي، سانية 
املراقب، طريق املطار، رقم 3)، 

سيكتور III ، الجديد7
رقم التقييد في السجل التجاري:

(5939
تعديالت

العام  الجلع  محضر  بلقت�سى 
27  يسلبف  بتاريخ   االستثنائي 
9)21، قرر الشريك الوحيد للشركة 

املذكور7 اعاله مايلي:
- رفع رأسلال الشركة بلبلغ مالي 
لينتقل  211.111.11   رهم  قدره 
الى  11.111.11)   رهم  من  بدلك 
بإصدار  نقدا  311.111.11   رهم  
باسم  اآتلاعية  حصة   (511
الشريك الجديد السيد محلد توفيق 
الشيخ لحلو  و511 حصة اآتلاعية 
القائم  احلد  السيد  الشريك  باسم 

باهلل.
- موافقة الشريك الجديد السيد 
وتعيينه  لحلو  الشيخ  توفيق  محلد 

كلسيف اجر للشركة.
- تحويل الشكل القانوني للشركة 
املسؤولية  ات  من شركة محدو 7 
محدو 7  شركة  الى  وحيد  شريك 

املسؤولية .
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكلة االبتدائية بالجديد7 بتاريخ 

1) يناير 2121 تحت رقم 24665.
            جالصة وبيان

44 C

 SIGMA EXCELLENCE
 SARL

العنوان : عند  مركز األعلال  اي 
الكائن بإقامة العثلانية الحي 

اإل اري الطابق الثالث بني مالل 
رقم السجل التجاري

-9839-
بتاريخ7  عرفي  عقد  بلقت�سى 
شركة   إنشاء  تم  يناير2121 
تحلل   املحدو 7  املسؤولية  ذات 

الخصائص التالية:

 SIGMA EXCELLENCE :التسلية

. SARL

مركز األعلال  اي  :عند   عنوان 
الكائن بإقامة العثلانية الحي اإل اري 

الطابق الثالث بني مالل.

الغــرض:

 االشغال العامة والبناء  والتجار7. 
2511111   رهم    : املــال  رأس 

اآتلاعية  51111حصة  إلى  مقسم 

قيلتها      51  رهم  للحصة .
بناري  الفتاح  عبد    : السيد   -
1) زنقة النفآس الطابق  القاطن ب 

يلتلك  البيضاء  الدار   (6 الشقة   5

37511
الحسناوي  احلد   : السيد   -

توفيق  تجزئة   ( باملسيف7  القاطن 

يلتلك  مالل  بني   5 الرقم  بلوك 

2511) حصة.  

السنة املـالية: السنة امليال ية.

مد7 الشركة:99 سنة.

القاطن  النوري  احلد   : املسيف 

 2 الرقم   3 بتجزئة الحلدانية بلوك 

بني مالل.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 38 رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

تاريخ 7) يناير2121.

45 C

STE TOPODIGOS
 العنوان : الطابق الثاني  الشقة 

3 الرقم23   تجزئة لطيفة   شارع 

محلد الخامس  بني مالل 
رقم السجل التجاري

-9573-

بتاريخ  عرفي  عقد   بلقت�سى 

شركة   إنشاء  تم  أغسطس9)21   7

ذات  املحدو 7  املسؤولية  ذات 

الخصائص  الشريك الوحيد تحلل  

التالية:

.STE TOPODIGOS :التسلية

 3 الشقة  الطابق الثاني    : عنوان 

الرقم23   تجزئة لطيفة   شارع محلد 

الخامس  بني مالل. 

الغــرض :

جبيف هندسة طبوغرافي.
11111)   رهم    : املــال  رأس 

اآتلاعية  إلى111)حصة  مقسم 

قيلتها 11) رهم .

يوسف  الحضراوي    : السيد   -

السعا 7  القاطن بتجزئة فضل هللا 

الرقم 16 تلار7 يلتلك 111) حصة  .

السنة املـالية: السنة امليال يةمد7 

الشركة:99 سنة.

يوسف  الحضراوي   : املسيف 

السعا 7  القاطن بتجزئة فضل هللا 

الرقم 16 تلار7.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

  677 االبتدائية بني مالل تحت رقم 

تاريخ )) سبتلبف9)21 .

46 C

املركز الجهوي لالستثلار

آهة بني مالل -جنيفر7

 EMGZ
 SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

15.000DH : الرأسلال

بتاريخ عرفي  عقد   بلقت�سى 
تم إعدا  القانون   2121 يناير   (4  

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية : 

ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدو 7 .

 . EMGZ  :التسلية

غرض الشركة:

 اشغال 4  .

 – اشغال التنظيف والتدبيف.

كراج  االآتلاعي:  املقر  عنوان 
الزيتونة   ( الشطر   7 بلوك   88 رقم 

جريبكة.

مد7 الشركة: 99 سنة.

 (5.111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 

 رهم.

مقسلة  النقدية:  الحصص 

11)  رهم  51)  حصة من فئة  إلى  

للحصة موزعة على :  
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- مرا  زيطي 5111 :  رهلا. 
- ياسين كحوان: 5111 رهلا.
- امبن املتوكل:5111   رهلا .

الحصص العينية: 
الشخصية  الشركاء  اسلاء 

والعائلية وعناوينهم:
ا ريس  بن  حي   (45 زيطي  -مرا  

بولنوار جريبكة.
بن  حي    3(6 كحوان  -ياسين 

ا ريس بولنوار جريبكة.
حي   (155 املتوكل  -امين 
الفوسفاط بولنوار جريبكة.     توزيع 

االنصبة على الشركاء: 
التسييف  حق  أعطي  التسييف: 
غيف  ملد7  مسيف  زيطي  مرا   للسيد: 

محدو 7.
والسيد  كحوان  ياسين  والسيد 

امبن املتوكل مساهلين .
يناير   (7 تم االيداع القانوني ب 

2121 تحت رقم 65)6.
47 C

املركز الجهوي لالستثلار

آهة بني مالل -جنيفر7

AD JIMONS COMPANY
 SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

100.000DH : الرأسلال
 9 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعدا   تم   يسلبف9)21 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية: 
ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدو 7. 
 AD JIMONS التسلية: 

 . COMPANY
غرض الشركة :

 منظم الحفالت.
  - اشغال مختلفة والبناء.

الصيانة  منتجات  –تاآر   
والتنظيف.

 48 رقم  االآتلاعي:  املقر  عنوان 
الحلراء الطابق السفلي، جريبكة.

مد7 الشركة: 99 سنة.
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة: 

 رهم.
إلى  مقسلة  النقدية:  الحصص 
11)  رهم  فئة  من  حصة   (111

للحصة موزعة على:  
- منصف ا مو   71.111:   رهلا. 

- قا�سي آهان: 31.111  رهلا.
الحصص العينية: 

الشخصية  الشركاء  اسلاء 
والعائلية وعناوينهم:

 6 -منصف ا مو الساكن بالرقم 
تجزئة الصدق جريبكة .

بالرقم  الساكنة  آهان  -قا�سي 
 ( شقة   ( طابق  االطلس  زنقة   5(

املعاريف الدار البيضاء .
توزيع االنصبة على الشركاء: 

التسييف  حق  أعطي  التسييف: 
كلساهم  ا مو  منصف  للسيد: 
و السيد7   ، ومسيف ملد7 غيف محدو 7 

قا�سي آهان كلساهلة.
يناير   (7 تم االيداع القانوني ب 

2121 تحت رقم 63)6.
48 C

املركز الجهوي لالستثلار
آهة بني مالل -جنيفر7

SAYSTM
SARL AU

90000DH : الرأسلال
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعدا   تم  يناير2121   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية: 
ذات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدو 7 بشريك وحيد.
 .SAYSTM  :التسلية

غرض الشركة: 
-اشغال الحفر.

- النجار7 املعدنية.
عنوان املقر االآتلاعي: رقم 4))) 

حي الفوسفاط بولنوار، جريبكة.
مد7 الشركة: 99 سنة.

 91111 الشركة:  رأسلال  مبلغ 
 رهم.

مقسلة  النقدية:  الحصص 

11)  رهم  حصة من فئة  إلى911  
للحصة موزعة على:  

اسعيدي:91111  السالم  عبد   -
 رهلا. 

الحصص العينية: 
الشخصية  الشركاء  اسلاء 

والعائلية وعناوينهم:
الساكن  اسعيدي  السالم  -عبد 
حي الفوسفاط بولنوار،   (((4 رقم 

جريبكة.
توزيع االنصبة على الشركاء: 

التسييف  حق  أعطي  التسييف:   
للسيد: عبد السالم اسعيدي مساهم  

ومسيف ملد7 غيف محدو 7.
يناير   (6 تم االيداع القانوني ب 

2121 تحت رقم )6)6.
49 C

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

SOCIETE BR NETT SARL  
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
علار7 نوميديا شارع محلد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تاز7 ، 35111، 
تاز7 املغرب

 SOCIETE BR NETT SARL  
شركة ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 

فرواطو الشقة رقم )1 تاز7 الجديد7 
- 35111 تاز7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  القانون   21(9 2)  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BR NETT SARL
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  املوا   نقل  و  مناولة   / النظافة 

الوتائق و البضائع/ التجار7.
علار7   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
فرواطو الشقة رقم )1 تاز7 الجديد7 

- 35111 تاز7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد رحالي حكيم :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
511 حصة    : السيد رشيد بعزيز 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  حكيم  رحالي  السيد 
العليا  تاز7   ( رقم  اجتيتيلة   رب 

3511 تاز7 املغرب.
السيد رشيد بعزيز عنوانه(ا( شقة 
الوطاسيين   حي  بلفيدير  علار7   (6

35111 تاز7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  بعزيز  رشيد  السيد 
شقة 6) بلفيدير حي الوطاسيين تاز7 

35111 تاز7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

2121 تحت رقم 39.

(I

 NORD AFRICAINE DE
 DEVELOPPEMENT

TOURISTIQUE
عقد تسييف حر ألصل تجاري (األشخاص 

املعنويون(

عقد تسييف حر ألصل تجاري
 NORD AFRICAINE DE

 DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

عرفي  عقد  بلقت�سى  
 21(9 19  آنبف  قي  مؤرخ 
 NORD AFRICAINE أعطى 
 DE DEVELOPPEMENT
بالسجل  املسجل   TOURISTIQUE
التجاري 449327 باملحكلة التجارية 
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الحر  التسييف  حق  البيضاء  بالدار 
 ANGLE ب  الكائن  التجاري  لألصل 
 7 AVENUE DU 7EME ART PALM
 PLAZA - 40000 MARRAKECH
 KHALID ACHKA 7لفائد MAROC
19  آنبف  من  تبتدئ  سنة   3 ملد7 
 2122 18  آنبف  في  تنتهي  و   21(9
 211.111 مقابل مبلغ شهري قيلته 

 رهم.
2I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

UNIVERSAL OCEAN
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 
العيون الساقية الحلراء

صندوق البفيد 2266 ، 71111، 
العيون املغرب

UNIVERSAL OCEAN شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مدينة 

الوحد7 بلوك ج الطابق االول رقم 
352  - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3159(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERSAL OCEAN
غرض الشركة بإيجاز : االمن.

مدينة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
رقم  االول  الطابق  بلوك ج  الوحد7 

352  - 71111 العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

السيد سيد احلد بنلان :  111.) 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

بنلان  احلد  سيد  السيد 
ج  بلوك  الوحد7  مدينة  عنوانه(ا( 
 71111   352 رقم  االول  الطابق 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
بنلان  احلد  سيد  السيد 
ج  بلوك  الوحد7  مدينة  عنوانه(ا( 
 71111   352 رقم  االول  الطابق 

العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 209/20.
3I

CABINET MARZAK MOHAMMED

IDLIB TRADING
شركة التضامن

قفل التصفية

 CABINET MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE LONDON APPT01
 EL JADIDA ، 24013، EL JADIDA

MAROC
IDLIB TRADING شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : حي 
املراكشيين مركز موالي عبد هللا - 

24111 الجديد7 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.8125

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   21(9 أكتوبر   1( في  املؤرخ 
شركة   IDLIB TRADING حل 
 211.111 رأسلالها  مبلغ  التضامن 
اإلآتلاعي حي   رهم وعنوان مقرها 
 - هللا  عبد  موالي  مركز  املراكشيين 
24111 الجديد7 املغرب نتيجة لعدم 

ملارسة الشركة النشطتها.

و عين:

العبد هللا و  عبد هللا    السيد(7( 

 23 رقم  اال ري�سي  تجزئة  عنوانه(ا( 

العونات  24152 سيدي بنور املغرب 

كلصفي (7( للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

حي  وفي   21(9 نونبف   (2 بتاريخ 

 - هللا  عبد  موالي  مركز  املراكشيين 

24111 الجديد7 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديد7  بتاريخ )2 نونبف 

9)21 تحت رقم 24468.

4I

SACO CONSEIL

PAPILLON LEATHER
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PAPILLON LEATHER شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 5)) 

املسار الطابق االول بالطو 2 املكتب 
رقم ) مراكش - 41111 مراكش 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(11357

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 13  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :

  CENGIZ   )7) السيد  تفويت 

KORKMAZ  311 حصة اآتلاعية 

611 حصة لفائد7  السيد  من أصل 

 JAWHARA JEWELLERY LLC  )7)

société بتاريخ 13  آنبف 9)21.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

6)  آنبف  بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)21 تحت رقم 1341)).

5I

SACO CONSEIL

PHOENIX JEWELLERY PJ
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

PHOENIX JEWELLERY PJ شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 5)) 
املسار الطابق االول بالطو 2 املكتب 

رقم 5 مراكش - 41111 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 6) 

 آنبف 9)21.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   21(9 13  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :
 CENGIZ  )7) السيد  تفويت 
حصة اآتلاعية   KORKMAZ (11
711 حصة لفائد7  السيد  من أصل 
 HAMZA ASIM AKDUMAN  )7)

بتاريخ 13  آنبف 9)21.
 CENGIZ  )7) السيد  تفويت 
حصة اآتلاعية   KORKMAZ 311
لفائد7   حصة   711 أصل  من 
 SOCIETE JAWHARA  )7) السيد 
13  آنبف  بتاريخ   JEWELLERY LLC

.21(9
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
6)  آنبف  بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)21 تحت رقم 1338)).
6I

FMCOMPTA - Comptable Agréé

 TELCAM - طلكام ماروك
MAROC

إعالن متعد  القرارات

FMCOMPTA - Comptable Agréé
 Basma 1, GH5, Imm 26,

 Appt n°6 Ain Sebaa ، 20250،
Casablanca Maroc

 TELCAM MAROC - طلكام ماروك
»شركة ذات املسؤولية املحدو 7 
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ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االآتلاعي:  شارع آنفا 
الطابق العاشر الشقة رقم جلسة 

عشر. - 21141 الدار البيضاء 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.25544(
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   21(9 نونبف   28 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 LAPORTE MARC السيد  تعيين 
غيف  وملد7  للشركة  آديد  كلسيف 

محد 7.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
املهلة  على  الشهري  أآره  تحديد 

املوكولة له.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :(7 رقم  بند 
مايلي: حسب الفصل 7) من النظام 
السيد  يلارس  للشركة،  األسا�سي 
LAPORTE MARC  كافة الصالحيات 
النظامية والقانونية للتصرف باسم و 

لفائد7 الشركة، ويلزمها بتوقيعه.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
رقم  تحت   2121 يناير   24

.(258((72828(
7I

DARAA AUDIT

MGO IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
826 شارع القدس عين الشق الدار  
البيضاء ، 41111، الدار البيضاء 

املغرب
MGO IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1) زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 5 
الدار البيضاء CASA 20300 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

453527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MGO  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.IMMO

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

زنقة   (1  : عنوان املقر االآتلاعي 

 5 الحرية الطابق الثالث الشقة رقم 

الدار   CASA 20300 البيضاء  الدار 

البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : محلد  غياث  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد غياث محلد عنوانه(ا( 25 

برشيد   26(11 تجزئة سليف7 برشيد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد غياث محلد عنوانه(ا( 25 

برشيد   26(11 تجزئة سليف7 برشيد 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727485.

8I

DARAA AUDIT

AZARA CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

DARAA AUDIT
826 شارع القدس عين الشق الدار  

 Casablanca ،21111 ، البيضاء
MAROC

AZARA CONSULTING شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 317، زنقة 
مصطفى املعاني - 21111 الدار 

البيضاء  املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.231183

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23  آنبف 9)21 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
املعاني  مصطفى  زنقة   ،317« من 
املغرب«  البيضاء   الدار   21111  -
شارع عبد املومن الطابق   (85« إلى 
البيضاء    الدار   21111  -  2( رقم   6

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727934.
9I

املركز الجهوي لالستثلار آهة فاس مكناس ملحقة 

مكناس

 STE » Y.F.K EQUIPEMENT«
S.A.R.L au

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

آهة  لالستثلار  الجهوي  املركز 
فاس مكناس ملحقة مكناس

شارع عقبة ابن نافع س 37حلرية  
مكناس ، 51111، مكناس املغرب

 STE » Y.F.K EQUIPEMENT«
مسؤولية  ذات  شركة   S.A.R.L au
الوحيد(في  الشريك  ذات  محدو 7 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم )7 
الحي العسكري 6 البساتين  - 51111  

مكناس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري  
.47794

العام  الجلع  بلقت�سى 
 2121 يناير   (1 في  اإلستثنائياملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 STE محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
 » Y.F.K EQUIPEMENT« S.A.R.L
11.111)  رهم  مبلغ رأسلالها    au
 7( رقم  اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 
الحي العسكري 6 البساتين  - 51111  
مكناس املغرب نتيجة ل : عدم كفاية 

االمكانيات املا ية.
 7( و حد  مقر التصفية ب رقم 
الحي العسكري 6 البساتين  - 51111  

مكناس املغرب. 
و عين:

و  احلا ا  يوسف    السيد(7( 
إقامة   ( شقة   2( س  م  عنوانه(ا( 
أيوب تجزئة طه رياض اإلسلاعيلية   
 )7) 51111 مكناس املغرب كلصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 94.
(1I

LA FIDUCIAIRE SARL

ASK MOROCCO TRAVEL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

LA FIDUCIAIRE SARL
 SAHAT AL ISTIQLAL1

 CASABLANCA، 0،
CASABLANCA MAROC

ASK MOROCCO TRAVEL  شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 22) ب 
تجزئة  الفتح سيدي معروف  - 
21111 الدار البيضاء املغرب.
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رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(94513

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   21(9 شتنبف   21 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »511.111.)  رهم« 

»111.111.)  رهم« إلى »2.511.111 

 رهم« عن طريق :  إ ماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 9)21 تحت رقم 7911)7.

((I

BFR & associés

 ROBERT BOSCH

MOROCCO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تعيين مسيف آديد للشركة

BFR & associés

 boulevard zerktouni 201, ,21(

 boulevard zerktouni، 20000،

Casablanca Maroc

 ROBERT BOSCH MOROCCO

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  شارع 

القدس، نيفشور بارك 4)، الطابق 

األول رقم )1)، سيدي معروف - 

11)) الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسيف آديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   21(9 يونيو   28 املؤرخ في 

السيد(7(  للشركة  آديد  مسيف 

صرغيني نا ية  كلسيف آجر

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 9)21 تحت رقم 7917)7.

(2I

paradis kids

PARADIS KIDS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PARADIS KIDS  sarl.au
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 ذات الشريك الوحيد

عـرفي  عـقـد  بـلقـت�سى   : أوال 
تـم   ،21(9 3)  آنبف  بـتاريخ  حرر 
ذات  لشركة  األسـا�سي  النظام  وضع 
الشريك  ذات  املحدو 7  املسؤولية 
الوحيد ، وذات املليزات املبينة فيلا 

يلي :
 P A R A D I S التسليـة : 

 KIDS
ذات  شركة  شكل الشركة: 
الشريك  ذات  املحدو 7   املسؤولية 

الوحيد
:  الغاية من الشركة هي :   الغايــة 

قبل  ما  األولي  الخاص  التعليم 
املدر�سي .

املقر : أقيم مقر الشركة بتيفلت، 
البحري،  النجم  تجزئة   ،42( رقم 

البحراوي . 
سنة   99 حد ت مدتها في   : املد7 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
رأسلال  حد    : الشركة  رأسلال 
مقسم  1.111)  رهم،  في  الشركة 
على 11) أنصبة من فئة مائة (11)) 
كلها  وهي  الواحد،  للنصيب   رهم 
السيد7  الوحيد  الشريك  بللكية 
،مغربية  الزهراء  فاطلة  موالي 
بتيفلت،  والقاطنة  الجنسية، 
البحري،  النجم  تجزئة   ،42( رقم 

البحراوي .
تسيف الشركة من طرف    : اإل ار7 
مسيف7 وحيد7 ملد7 غيف محدو 7 وهي 

الشريكة الوحيد7 :
السيد7 موالي فاطلة .

: تبتدأ من فاتح  السنة الحسابية 
كل  من  )3  آنبف  في  تنتهي  و  يناير 
الحسابية  السنة  وستبتدأ  سنة. 
األولى يوم تأسيس الشركة وتنتهي في 

)3  آنبف 2121. 
اإلعتلا ات  بعد    : األرباح 

يخصص  والشرعية،   القانونية 

حسب  الوحيد  للشريك  الرصيد 

قراراته، باستثناء املقدار الذي  يقرر  

نقله من آديد أو اعتلا ه لتأسيس 

احتياطات قانونية أو غيف عا ية.

القانوني  تم اإليداع  و قد   : ثانيا 

باملحكلة  الضبط  كتابة  لدى 

يناير   21 يوم  بتيفلت   االبتدائية 

2121  تحت عد  1).

(3I

FIDAROC GRANT THORNTON

كارتر كاش ماروك
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

FIDAROC GRANT THORNTON

 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 47

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

كارتر كاش ماروك شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي كازابالنكا 

مارينا ، برج كريستال 3 ، شارع 

محلد بن عبد هللا  - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.42(289

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 21 نونبف 9)21 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

 ، 3 »كازابالنكا مارينا ، برج كريستال 

 21111  - شارع محلد بن عبد هللا  

»مجلع  إلى  املغرب«  البيضاء  الدار 

املنطقة الصناعية ليساسفة   ،  الي 

الدار   21111  - الجديد7  طريق   ،

البيضاء  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727746.

(4I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

STE«OFOK INVEST«SARL
إعالن متعد  القرارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 STE«OFOK INVEST«SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 5 
شارع عالل ابن عبد هللا فاس - 

31111 فاس املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.33879

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23  آنبف 9)21

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 Nomination d’un commissaire  (
 aux comptes : Mr Tada
 Abderrahim ) expert comptable

diplomé par l’état
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 Nomination d’un commissaire  (
 aux comptes : Mr Tada
 Abderrahim ) expert comptable

diplomé par l’état
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 85/020.
(5I

cabinet abda conseil et management

EMCON
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et
management

رقم 4 الطابق التاني طريق سيدي 
واصل الحي الصناعي ، 46111، 

اسفي اسفي
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EMCON شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

 VILLA وعنوان مقرها اإلآتلاعي
LOTS LAMIA - 46000 39 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(2(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.EMCON
 ETUDE ET : غرض الشركة بإيجاز
.TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 VILLA  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
اسفي   39 LOTS LAMIA - 46000

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد7 سناء رحوني :  611 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
 411   : السيد الخناتي عبد االله 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  رحوني  سناء  السيد7 
)1) شارع بوركون وزنوية زنقة ابن 
الحكم طابق ) بوركون الدار البيضاء 

21111 الدار البيضاء املغرب.
االله  عبد  الخناتي  السيد 
عنوانه(ا( )1) شارع بوركون وزنوية 
بوركون   ( طابق  الحكم  ابن  زنقة 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  رحوني  سناء  السيد7 
)1) شارع بوركون وزنوية زنقة ابن 

الحكم طابق ) بوركون الدار البيضاء 
21111 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (3 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2121 تحت رقم -.

(6I

cabinet abda conseil et management

NAVETTONS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et
management

رقم 4 الطابق التاني طريق سيدي 
واصل الحي الصناعي ، 46111، 

اسفي اسفي
NAVETTONS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
 RUE وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 MEKNES N 194 ROUTE SIDI
OUASSEL SAFI  - 46000 اسفي 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(45
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NAVETTONS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRANSPORT DE PERSONNEL
 POUR D AUTRUI - MECANIQUE

REPARATION ET ENTRETIEN
 RUE  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 MEKNES N 194 ROUTE SIDI
اسفي   OUASSEL SAFI  - 46000

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

السيد الطاهر اقديم :  511 حصة 
بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد كوثري جالد :  511 حصة 
بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  اقديم  الطاهر  السيد 
 46111 اسفي  املطار  طريق   28(

اسفي املغرب.
عنوانه(ا(  جالد  كوثري  السيد 
الرقم 4 زنقة املعلم عالل حي القليعة 

اسفي 46111 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  اقديم  الطاهر  السيد 
 46111 اسفي  املطار  طريق   28(

اسفي املغرب
عنوانه(ا(  جالد  كوثري  السيد 
الرقم 4 زنقة املعلم عالل حي القليعة 

اسفي 46111 اسفي املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2121 تحت رقم -.

(7I

cabinet abda conseil et management

ETAR TECHNIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 cabinet abda conseil et
management

رقم 4 الطابق التاني طريق سيدي 
واصل الحي الصناعي ، 46111، 

اسفي اسفي
ETAR TECHNIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
 APART 3 وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 LOT 102 R BOURNAZI SAFI -

46111 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(35

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ETAR  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.TECHNIQUE

بإيجاز  الشركة  غرض 

 INSTALLATION  :

 I N F O R M A T I Q U E ,

 CONSTRUCTION METALLIQUE

.ET GENIE CIVIL

 APART  : عنوان املقر االآتلاعي 

 3 LOT 102 R BOURNAZI SAFI -

46111 اسفي املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد نبيل اعريبش :  251 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 251   : اعريبش  سعيد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 251   : اعريبش  حسن  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 251   : التابعي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  اعريبش  نبيل  السيد 

38 الزنقة 6 تجزئة الور  حي الكورس 

اسفي 46111 اسفي املغرب.

السيد سعيد اعريبش عنوانه(ا( 

 28831  وار اوال  الحسن املحلدية 

املحلدية املغرب.

السيد حسن اعريبش عنوانه(ا( 

 28831  وار اوال  الحسن املحلدية 

املحلدية املغرب.

عنوانه(ا(  التابعي  محلد  السيد 

عبد  سيدي  تلزوزت  تلكافت   وار 

مراكش   41111 مراكش  غياث  هللا 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد سعيد اعريبش عنوانه(ا( 
 28831  وار اوال  الحسن املحلدية 

املحلدية املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2121 تحت رقم -.

(8I

ACCOUNTANT FIDUS

 TRAVAUX AGRICOLE
HANKOUR SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCOUNTANT FIDUS
 Rue de Bapaume, Etage ,2(
 6, N°31, Quartier de la gare,
 Casablanca ، 20520، Ville

املغرب
 TRAVAUX AGRICOLE

HANKOUR SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

 وارالحجاج الغنا ر7 الزمامر7 
سيدي بنور - 24353  سيدي بنور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 TRAVAUX AGRICOLE  :

. HANKOUR SARL AU

جدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
فالحية.

 : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 وارالحجاج الغنا ر7 الزمامر7 سيدي 

بنور - 24353  سيدي بنور املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد عبدالعزيزحنكور :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالعزيزحنكور  السيد 
الغنا ر7  عنوانه(ا(  وارالحجاج 
24353 سيدي  الزمامر7 سيدي بنور 

بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عبدالعزيزحنكور  السيد 
الغنا ر7  عنوانه(ا(  وارالحجاج 
24353 سيدي  الزمامر7 سيدي بنور 

بنور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

يناير 2121 تحت رقم 3373.

(9I

JIYAR JAOUAD

 STE WASSIM SABRI
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
قفل التصفية

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

 STE WASSIM SABRI
IMMOBILIER  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 

48 زنقة 385 حي املقاومة بركان - 
63311 بركان املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.5163

العام  الجلع  بلقت�سى 
فبفاير   25 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
 STE WASSIM حل  تقرر   21(9
شركة ذات    SABRI IMMOBILIER
رأسلالها  مبلغ  املحدو 7  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  11.111)  رهم 
حي   385 زنقة   48 رقم  اإلآتلاعي 
املقاومة بركان - 63311 بركان املغرب 

نتيجة الفالس الشركة.
و عين:

الخطابي   مصطفى    السيد(7( 
توفيق  تجزئة   43 رقم  عنوانه(ا(  و 
 63611 السعيدية   االول  الطابق 
 )7) كلصفي  املغرب  السعيدية  

للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 48 وفي رقم   21(9 فبفاير   25 بتاريخ 
زنقة 385 حي املقاومة بركان رقم 48 
زنقة 385 حي املقاومة بركان 63311 

بركان املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   (9 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

9)21 تحت رقم 203/19.
21I

ANAMAR FIDUCIAIRE

ايت تغاطت تراف
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

ايت تغاطت تراف شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  اور ايت 
اونبكي مسلرير  تنغيف - 45811 تنغيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
ايت   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

تغاطت تراف.
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.
عنوان املقر االآتلاعي :  اور ايت 
اونبكي مسلرير  تنغيف - 45811 تنغيف 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 81.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 411   : اوتغاط  حسن  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد يحيى اوتغاط :  411 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  اوتغاط  حسن  السيد 
تنغيف   45811 ايت اونبكي مسلرير  

املغرب.
عنوانه(ا(  اوتغاط  يحيى  السيد 
تنغيف   45811 ايت اونبكي مسلرير  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  اوتغاط  يحيى  السيد 
تنغيف   45811 ايت اونبكي مسلرير  

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (6 بتاريخ  بتنغيف   االبتدائية 

2121 تحت رقم 47.
2(I

ANAMAR FIDUCIAIRE

سوسبيف
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

سوسبيف شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي اشطاط 

تغزوت تنغيف - 45811 تنغيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

سوسبيف.

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة .

اشطاط   : عنوان املقر االآتلاعي 

تغزوت تنغيف - 45811 تنغيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد7 احدى امينة :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

511 حصة  السيد احلد صابر :  

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  امينة  احدى  السيد7 

تنغيف   45811 تغزوت   اشطاط 

املغرب.

عنوانه(ا(  صابر  احلد  السيد 

تنغيف   45811 تغزوت   اشطاط 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  صابر  احلد  السيد 

اشطاط تغزوت  45811 تنغيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (7 بتاريخ  بتنغيف   االبتدائية 

2121 تحت رقم 48.

22I

ANAMAR FIDUCIAIRE

اطلس تمريغين
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc
اطلس تلريغين  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي انونزم 

اميضر - 45811 تنغيف  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

427
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اطلس   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

تلريغين .
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و البناء.
انونزم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

اميضر - 45811 تنغيف  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 511   : الصا قي  امحلد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد ايت حساين محلد :  511 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة . 
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد امحلد الصا قي عنوانه(ا( 
انونزم اميضر  45811 تنغيف املغرب.

محلد  حساين  ايت  السيد 
تزارين   تلارغين  عنوانه(ا(  وار 

45111 زاكور7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد امحلد الصا قي عنوانه(ا( 
انونزم اميضر  45811 تنغيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (7 بتاريخ  بتنغيف   االبتدائية 

2121 تحت رقم 52.
23I

FHF

CASA BOUILDING
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

 CASA BOUILDING
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 74) 
زاوية شارع الزرقطوني وشارع مو�سى 
ابن نوصيف الطبق 5 الشقة )) - . 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45329(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CASA : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.BOUILDING
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء .
عنوان املقر االآتلاعي : رقم 74) 
زاوية شارع الزرقطوني وشارع مو�سى 
 .  -  (( الشقة   5 الطبق  ابن نوصيف 

الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد املصطفى البختي :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

البختي  املصطفى  السيد 

م   (3 زنقة  املنزه  تجزئة  عنوانه(ا( 

6. الدار  ) شقة  1) طابق  )2 علار7 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد املصطفى البختي عنوانه(ا( 

تجزئة املنزه زنقة 3) م )2 علار7 1) 

طابق ) شقة 6. الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 97)727.

24I

RIF DOC SARL AU

RIF DOC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIF DOC SARL AU

44 ملتقى شارع املوحدين و ملر 

سوسان ، 32111، الحسيلة 

املغرب

RIF DOC SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 44 ملتقى 

شارع املوحدين و ملر سوسان - 

32111 الحسيلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 24  آنبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 RIF  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DOC SARL AU
وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قروض
تحويل األموال

عنوان املقر االآتلاعي : 44 ملتقى 
 - سوسان  ملر  و  املوحدين  شارع 

32111 الحسيلة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 (11   : الحبنوني  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد الحبنوني عنوانه(ا( 
3 شارع وا  العبيد  3 شارع وا  العبيد  

الحسيلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد محلد الحبنوني عنوانه(ا( 
3 شارع وا  العبيد  32111 الحسيلة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالحسيلة  بتاريخ 13 يناير 

2121 تحت رقم -.
25I

MA GLOBAL CONSULTING

 MAMLAKAT AL ASFAR ET
TOURISM

إعالن متعد  القرارات

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,(((
 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000
 الدار البيضاء املغرب

 MAMLAKAT AL ASFAR ET
TOURISM »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 

املصلو ي، 444 تارغا مراكش - - 
مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.22755
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
9)21 تم اتخاذ  )3  آنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تغييف تسلية الشركة والتي ستصبح 

 SAUDI TOURS :إبتداءا من اليوم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حصة من أصل9.111     5.411 بيع 
الشركة  بللكية  والتي  حصة 
EXCELLENTIS GROUP  إلى كل من 
مسعو   بن  ماآد  بن  سليم  السيد 
السيد عبدالعزيز قاري،  رحلة هللا، 
بلا  فرحات  ر�سى  محلد  السيد  و 
قدره 811.) حصة لكل فر  و قبولهم 

كشركاء آد 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الشركة من شركة محدو 7  تحويل 
إلى  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

شركة محدو 7 املسؤولية
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
اإلله  عبد  السيد  إستقالة  مايلي: 
ا حم الحامل للبطاقة الوطنية رقم: 

BL56(54 من مهامه كلسيف.
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
فرحات  ر�سى  محلد  السيد  تعيين 
الساكن باملللكة العربية السعو ية 

كلسيف آديد  لفتف7 غيف محدو 7
قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
التأسي�سي  القانون  صياغة  إعا 7 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تسلية الشركة 
ينص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

مايلي: رأسلال الشركة و الحصص
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الشكل القانوني
على  ينص  الذي   :28 رقم  بند 

مايلي: تعيين مسيف للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 575))).
26I

MM FINANCE

 COMPLEXE TOURISTIQUE
 TAZILALT  SARL A ASSOCIE

UNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MM FINANCE
 APPRT B 33 RUE MOHAMED
 BAQAL IMM HELIT GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 COMPLEXE TOURISTIQUE
 TAZILALT  SARL A ASSOCIE
UNIQUE  شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
 DOUAR وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 TAKHIAMT ET DOUAR ZAWIAT
 BOUHOTA TAHANNAOUT

 AL HOUAZ - 43000
TAHANNAOUT MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1213(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 COMPLEXE TOURISTIQUE
 TAZILALT  SARL A ASSOCIE

. UNIQUE
 Gestion  : غرض الشركة بإيجاز 
 et exploitation d’un complexe

. touristique

 DOUAR : عنوان املقر االآتلاعي

 TAKHIAMT ET DOUAR ZAWIAT

 BOUHOTA TAHANNAOUT AL

 HOUAZ - 43000 TAHANNAOUT

.MAROC

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  محلد  اوهر 7  السيد 

تجزئة عثلان رقم 31) تاركة مراكش 

41111  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  محلد  اوهر 7  السيد 

تجزئة عثلان رقم 31) تاركة مراكش 

41111  مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم -.

27I

EL DJENINA

الجـيـنـيـنـة
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

EL DJENINA

 HAY CASTILLA RUE OUED ZIZ

 RESIDENCE OUED ZIZ 6 ETAGE

 4 N°16، 90000، TANGER

MAROC

الجـيـنـيـنـة شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

8 شارع أنطاكي - 91111 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 يناير   (3 في  املؤرخ 

املصا قة على :



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (796

الحليد     عبد   )7) السيد  تفويت 
من  اآتلاعية  حصة   (27 هاللي   
 )7) السيد  27) حصة لفائد7   أصل 
يناير   (3 بتاريخ  عبد املجيد  هاللي   

.2121
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   (3 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم )22984.

28I

مكتب املحاسبة  اليطفتي أوال  سالم محلد

A.S INTERIM
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة  اليطفتي أوال  
سالم محلد

47 شارع املكسيك الطابق األول رقم 
7 طنجة ، 91111، طنجة املغرب

A.S INTERIM شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شقة 
الواقعة الطابق األول بتجزئة 

صابرين شارع طارق ابن زيا  رقم 45 
- 91111  طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(13263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 A.S  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INTERIM
غرض الشركة بإيجاز : الحراسة.

شقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
بتجزئة  األول  الطابق  الواقعة 
صابرين شارع طارق ابن زيا  رقم 45 

- 91111  طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

سويحل  العالي  عبد  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
سويحل  العالي  عبد  السيد 
رقم   29 حي مبفوكة زنقة  عنوانه(ا( 

7) 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
سويحل  العالي  عبد  السيد 
رقم   29 حي مبفوكة زنقة  عنوانه(ا( 

7) 91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229759.
29I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

BIDSTARS LTD
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البف عي 
علار7 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
BIDSTARS LTD  شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
موالي الحسن اقامة البف عي علار7 
ب الشقة رقم 2 - 41111 مراكش 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.82649

العام  الجلع  بلقت�سى 
 21(9 23  آنبف  اإلستثنائياملؤرخ في 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

رأسلالها  مبلغ     BIDSTARS LTD
مقرها  وعنوان  1.111)  رهم 
الحسن  موالي  شارع  اإلآتلاعي 
اقامة البف عي علار7 ب الشقة رقم 
2 - 41111 مراكش املغرب نتيجة ل : 

انعدام النشاط.
شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
موالي الحسن اقامة البف عي علار7 
مراكش   41111  -  2 ب الشقة رقم 

املغرب. 
و عين:

 PATRICK   ASHRAFI  )7)السيد
اوال   عنوانه(ا(  وار  و   GANDJEH
 41111 أوال  حسون  قيا 7  مازوك 
مراكش املغرب كلصفي (7( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 489))).
31I

MEH EXPERTISE

 DOUMA MAINTENANCE
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال جريبكة ، 25123، جريبكة 

املغرب
 DOUMA MAINTENANCE SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االآتلاعي 343 

ياسلين )  - 26111 جريبكة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   21(9 )3  آنبف  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

االشغال املختلفة و البناء.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   19 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2121 تحت رقم 37.
3(I

ADVOLIS

GROUP DANGOTE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

GROUP DANGOTE شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة تافنة 

رقم 7) - 61111 وآد7 املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.297(7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 7) يناير 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
61111 وآد7   - (7 »زنقة تافنة رقم 
محطة بتفوم املحطة   « إلى  املغرب« 

الطرقية - 61111 وآد7  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 312.
32I

FIDUCIAIRE ALKAFIL

BROOKLAND KECH
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ALKAFIL
 N° 129  ARSET IHIRI BAB

 DOUKALA MARRAKECH ،
40030، MARRAKECH MAROC

BROOKLAND KECH  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املحل 
رقم 7 علار7 9 املجلوعة 2 حدائق 



(797 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

الشريفية مراكش - 41111 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1(993

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. BROOKLAND KECH
محل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األكالت السريعة - مقهى -محلبة.
املحل   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
حدائق   2 املجلوعة   9 علار7   7 رقم 
مراكش   41111  - الشريفية مراكش 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
العلوي  هللا  عبد  موالي  السيد 
الغالي :  511 حصة بقيلة 11)  رهم 

للحصة .
 511   : الرمزي  سعا   السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العلوي  هللا  عبد  موالي  السيد 
الغالي عنوانه(ا( تجزئة اكيدر رقم 65 
 41111 شارع عالل الفا�سي مراكش 

مراكش املغرب.
عنوانه(ا(  الرمزي  سعا   السيد7 
عالل  شارع   65 رقم  اكيدر  تجزئة 
مراكش   41111 مراكش  الفا�سي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
العلوي  هللا  عبد  موالي  السيد 
الغالي عنوانه(ا( تجزئة اكيدر رقم 65 
 41111 شارع عالل الفا�سي مراكش 

مراكش املغرب

عنوانه(ا(  الرمزي  سعا   السيد 
عالل  شارع   65 رقم  اكيدر  تجزئة 
مراكش   41111 مراكش  الفا�سي 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 549))).
33I

jamal ait hommad

بوكيليس كارس
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC

بوكيليس كارس شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 57)) 

حي آوهر7 سيدي قاسم - 6111) 
سيدي قاسم مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
28329

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

بوكيليس كارس.
تأآيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
 ((57  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 (6111  - حي آوهر7 سيدي قاسم 

سيدي قاسم مغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 5.111   : علر  بوكيلي  السيد 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوكيلي علر عنوانه(ا(  وار 
اضريد الشبانات زيرار7 سيدي قاسم 

6111) سيدي قاسم مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد بوكيلي علر عنوانه(ا(  وار 
اضريد الشبانات زيرار7 سيدي قاسم 

6111) سيدي قاسم مغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

يناير 2121 تحت رقم 54.
34I

CRI DAKHLA

RISARI CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI DAKHLA
املركز الجهوي لالستثلار ، 73111، 

الداجلة املغرب
RISARI CAR شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي  

الرحلة  شارع األ ارسة  رقم 13 
الداجلة - 73111 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(52(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 RISARI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CAR
كراء    : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي    : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 13 رقم  األ ارسة   شارع  الرحلة  

الداجلة - 73111 الداجلة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد الخليل الزرباوي 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الخليل  الزرباوي عنوانه(ا( 
 73111   79 رقم   3 الرحلة  حي 

الداجلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
حي  السيد7 نور7  اكيف عنوانه(ا( 
الداجلة   73111   79 رقم   3 الرحلة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

يناير 2121 تحت رقم 67.

35I

FNMCOMPTA

AZZAOUA TRANS عزاوة 
طرانس

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 2(
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
AZZAOUA TRANS عزاو7 طرانس 

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

امغوغةالكبيف7 طنجة تجزئة )329 
طابق ) طنجة - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

AZZAOUA TRANS عزاو7 طرانس.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين والنقل الوطني للبضائع.

 : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 329( تجزئة  امغوغةالكبيف7 طنجة 

طنجة   91111  - طنجة   ( طابق 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 251   : الزوآال  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 251   : الدر اب  حبيبة  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 حبيبة الدر اب عنوانه(ا( 

طنجة امغوغةالكبيف7 91111 طنجة 

املغرب.

السيد محلد الزوآال عنوانه(ا( 

طنجة امغوغةالكبيف7 91111 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد الزوآال عنوانه(ا( 

طنجة امغوغةالكبيف7 91111 طنجة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 668.

36I

MEH EXPERTISE

ADIBAR TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال جريبكة ، 25123، جريبكة 

املغرب
ADIBAR TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرقم39  
تجزئة االزهر حي الرياض - 25111 

جريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ADIBAR TRAVAUX
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء , اشغال الكهرباء .
الرقم39    : عنوان املقر االآتلاعي 
 25111  - الرياض  االزهر حي  تجزئة 

جريبكة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

521.111.)  رهم، مقسم كالتالي:
 (5.211   : السيد عديل عنبفي  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  السيد7 عديل عنبفي  
 25111 عبدون   اوال   ملراهنة   وار 

جريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  عنبفي   عديل  السيد 

 25111 عبدون   اوال   ملراهنة   وار 

جريبكة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  االبتدائية بخريبكة  

2121 تحت رقم 44.

37I

LEADEUR SUD SARL AU

 BOBINAGE BAB SAHRA

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

LEADEUR SUD SARL AU

 QUARTIER ADMINISTRATIF

 PLACE DSTAXIS COMPLEXE

 DAR TALEB OULED TEIMA،

83351، اوال تايلة املغرب

 BOBINAGE BAB SAHRA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي بلوك 6 

حي العرب ازرو  ايت ملول انزكان 

51)86 ازرو ايت ملول املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.41(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 نونبف   (2 في  املؤرخ 

املصا قة على :

تفويت السيد (7( مصطفى بور و 

351 حصة اآتلاعية من أصل 711 

حصة لفائد7  السيد (7( سعيد قرش 

بتاريخ 2) نونبف 9)21.

تفويت السيد (7( مصطفى بور و 

351 حصة اآتلاعية من أصل 711 

حصة لفائد7  السيد (7( عبد الحليد 

جاي بتاريخ 2) نونبف 9)21.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

16  آنبف  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

9)21 تحت رقم 4538.

38I

H.R INTERMEDIATE SARL

H.R INTERMEDIATE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

H.R INTERMEDIATE SARL
شارع موالي الحسن إقامة هنية 
الطابق األول رقم 3 ، 93111، 

تطوان املغرب
H.R INTERMEDIATE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7(في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
موالي الحسن إقامة هنية الطابق 

األول الرقم 3 - 93111 تطوان 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22489
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 يناير   (4 املؤرخ في 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    H.R INTERMEDIATE SARL
وعنوان  11.111)  رهم  رأسلالها 
موالي  شارع  اإلآتلاعي  مقرها 
األول  الطابق  هنية  إقامة  الحسن 
املغرب  تطوان   93111  -  3 الرقم 
عدم وآو  سوق منظم   : نتيجة ل 

للنشاط املزاول.
شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الطابق  هنية  إقامة  الحسن  موالي 
تطوان   93111  -  3 الرقم  األول 

املغرب. 
و عين:

محلد  محلو   هشام  السيد(7( 
شارع وا   جليل و عنوانه(ا(  السيد  
 (3 رقم   2  آلة إقامة مرو7 الطابق 
 )7) مارتيل املغرب كلصفي   93(51

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (6 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 1168.
39I
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YG ET ASSOCIES

ASMA BENI MELLAL
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES
65) شارع عبد املومن 

العلارB 7 الطابق 3 ، 21111، 
CASABLANCA MAROC

ASMA BENI MELLAL  شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  29) شارع 

الجيش امللكي زاوية زنقة البفيهمي 
اال ري�سي الطابق 9 الدارالبيضاء - 

21371 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
454(6(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ASMA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. BENI MELLAL
التفويج   -  : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
امللتلكات  إل ار7  نشاط  أي   -
امللتلكات  وتأآيف  وبيع  اقتناء   ،

الحضرية
أرض  أي  وتأآيف  وبيع  شراء   -
صناعية أو أجرى لغرض تثبيت أي 

مستو عات أو مصانع ألي أنشطة
أنواع  آليع  وتركيب  بناء   -
املباني واملساكن والفيالت لألغراض 
التجارية  أو  اإل ارية  أو  السكنية 

وبيعها كلًيا أو آزئًيا
بكل الوسائل   ، -مشاركة الشركة 
في آليع العلليات التي قد تتعلق   ،

بالغرض املشتفك

عنوان املقر االآتلاعي :  29) شارع 
البفيهمي  زنقة  زاوية  امللكي  الجيش 
 - الدارالبيضاء   9 الطابق  اال ري�سي 

21371 الدارالبيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ASMA INVEST SA الشركة 
29) شارع الجيش امللكي  عنوانه(ا(  
زاوية زنقة البفيهمي اال ري�سي الطابق 
9 الدارالبيضاء 21371 الدارالبيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  املستفي  آلال  السيد 
 288(1  58 رقم  األصيل  تجزئة 

املحلدية املغرب
عنوانه(ا(  يقين  محلد  السيد 
اقامة  أحلد  ابن  رحال  زنقة   79
 21291 القديلة  املجازر  سعا  

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم -.
41I

FIDUNARA

FITIN CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

FIDUNARA
زنقة 31 رقم 55) حي موالي عبد هللا 
عين الشق الدارالبيضاء ، 21261، 

الدارالبيضاء املغرب
FITIN CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7(في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 2 
اقامة كنز7 شارع اركتشون  - 21221 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35629

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   21(9 نونبف   14 املؤرخ في 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    FITIN CONSULTING

وعنوان  51.111  رهم  رأسلالها 

اقامة   2 الطابق  اإلآتلاعي  مقرها 

 21221  - اركتشون   شارع  كنز7 

الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : االزمة 

االقتصا ية.

و حد  مقر التصفية ب الطابق 2 

اقامة كنز7 شارع اركتشون  - 21221 

الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

السيد(7( ملياء  حسني و عنوانه(ا( 

1)3 حي اشريفة  شارع الداجلة رقم 

 21471 البيضاء  الشق  عين 

 )7) كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 54)723.

4(I

FIDUCIAIRE 2006

YANOGHARAS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

YANOGHARAS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 47 شارع 

لال ياقوت الطابق 5 - 21111 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45334(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.YANOGHARAS

غرض الشركة بإيجاز : استيفا  و 

توزيع البالستيك و آليع املعامالت 

التجارية.

 47  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 21111  -  5 شارع لال ياقوت الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد افقيف :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 511   : افقيف  جديجة  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  افقيف  محلد  السيد 

سيدي   58 رقم  ا  بلوك  النجاح  حي 

الدارالبيضاء   21281 معروف 

املغرب.

عنوانه(ا(  افقيف  جديجة  السيد7 

 9( س  م  الفرح  السالم  تجزئة 

 21111 12 األلفة   215 شقة  علار7 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  افقيف  محلد  السيد 

سيدي   58 رقم  ا  بلوك  النجاح  حي 

معروف 21281 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم -.

42I
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FIDUNARA

PHYTO CURE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUNARA
زنقة 31 رقم 55) حي موالي عبد هللا 
عين الشق الدارالبيضاء ، 21261، 

الدارالبيضاء املغرب
PHYTO CURE شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد(في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 21 زنقة 
8)  تجزئة جديجة عين الشق 

الدارالبيضاء - 21621 الدارالبيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2421
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   21(9 25  آنبف  في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدو 7  حل شركة 
 PHYTO الوحيد  الشريك  ذات 
 (11.111 رأسلالها  مبلغ    CURE
 21 اإلآتلاعي   رهم وعنوان مقرها 
تجزئة جديجة عين الشق    (8 زنقة 
21621 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب نتيجة ل : الفشل في العلل
الخسار7 الكلية لرأس املال.

 21 ب  التصفية  مقر  حد   و 
تجزئة جديجة عين الشق    (8 زنقة 
21621 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب. 
و عين:

و  سليم  شريفة   السيد(7( 
عنوانه(ا( تجزئة جديجة زنقة 8) رقم 
 21621 21 عين الشق الدارالبيضاء 
 )7) كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 42)728.
43I

BELKHEIR BUREAUTIQUE

BELKHEIR BUREAUTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELKHEIR BUREAUTIQUE
 201RUE  MUSTAPHA.

 EL MAANI N°2 ، 20130،
CASABLANCA MAROC

 BELKHEIR BUREAUTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي )21 زنقة 
مصطفى املعاني رقم 2 - 31)21 

الدار البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
447775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 يونيو   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BELKHEIR BUREAUTIQUE
بيع لوازم   : غرض الشركة بإيجاز 

املكاتب واملدارس و اثات املكاتب .
عنوان املقر االآتلاعي : )21 زنقة 
 21(31  -  2 رقم  املعاني  مصطفى 

الدار البيضاء  املغرب .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : بلخيف   سعيد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  بلخيف   سعيد  السيد 
 22 رقم  السالم  عبد  بن  ا ريس 

21111 الدار البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  بلخيف   سعيد  السيد 

 22 رقم  السالم  عبد  بن  ا ريس 

21111 الدار البيضاء املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبف 9)21 تحت رقم 865)3.

44I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

APPOLON CAPITAL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البف عي 

علار7 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

APPOLON 100.000 شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7(في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي الحسن اقامة البف عي علار7 

ب الشقة رقم 2 - 41111 مراكش 

املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.48(89

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)21 تقرر حل  15  آنبف  املؤرخ في 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    APPOLON (11.111

وعنوان  11.111)  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلآتلاعي شارع موالي الحسن 

اقامة البف عي علار7 ب الشقة رقم 2 

 : مراكش املغرب نتيجة ل   41111  -

انعدام النشاط.

شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 -  (1 رقم  النافور7  اقامة  رومبار 

41111 مراكش املغرب. 

و عين:

   TOP EMMANUEL السيد(7( 

 chemin  ,232 عنوانه(ا(  و   Gérard

 -  de Tournai Halluin 39290

فرنسا كلصفي (7( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 491))).

45I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

A.B.Z INTERNATIONAL CO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البف عي 

علار7 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

 A.B.Z INTERNATIONAL CO

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 46 

تجزئة لوازيس 284 لوازيس 284-2-

39 شارع اسفي - 41111 مراكش 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   21(9 25  آنبف  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»11.111)  رهم« أي من »11.111) 

عن  »211.111  رهم«  إلى   رهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 487))).

46I
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

 JMJ INDUSTRIAL AND
TRADING COMPANY

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
رفع رأسلال الشركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البف عي 
علار7 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
 JMJ INDUSTRIAL AND

TRADING COMPANY  شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي طلاريس 
9) مكرر موالي عبد هللا طلاريس ب 

رقم 22 - 41111 مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -.
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   21(9 25  آنبف  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»11.111)  رهم« أي من »11.111) 
عن  »211.111  رهم«  إلى   رهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 557))).

47I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

INTAEGO
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

شارع موالي الحسن اقامة البف عي 
علار7 ب الشقة رقم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
INTAEGO شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي ساحة 

الحرية شارع موالي الحسن اقامة 
البف عي علار7 ب الشقة رقم 2 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(943

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INTAEGO

جدمات    : غرض الشركة بإيجاز 

اإل ار7 و التشغيل .

والتجلع  واالستشارات  الدعم 

معامالت  انواع  آليع  وإعدا  

الدراسات العليا في الخارج..

ساحة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

اقامة  الحسن  موالي  شارع  الحرية 

 -  2 رقم  الشقة  ب  علار7  البف عي 

41111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

حصة   34   : تامر   السيد ميهنة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد ياسين بورفية :  33 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 33   : بوعشرين   كوثر  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  تامر   ميهنة  السيد 

 41111 )1 أملكيس  58 املدينة  فيال 

مراكش املغرب.

عنوانه(ا(  بورفية  ياسين  السيد 

مراكش 41111 مراكش املغرب.

السيد7 كوثر بوعشرين  عنوانه(ا( 
شارع روضة اقامة النخيل 3 رقم )1 

41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  تامر   ميهنة  السيد 
 41111 )1 أملكيس  58 املدينة  فيال 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 498))).
48I

إئتلانية BKM لإلرشا ات

IMLIL SURVEILLANCE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

إئتلانية BKM لإلرشا ات
رقم 1) تجزئة املركز ورزازات ، 

45111، ورزازات املغرب
IMLIL SURVEILLANCE  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي باب تارآا 
رقم 4) أزوزية مراكش - 31)41 

مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.54697

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   21(9 26  آنبف  في  املؤرخ 
رأسلال الشركة بلبلغ قدره »51.111 
»2.151.111  رهم«  أي من   رهم« 
طريق  عن  »11.111).2  رهم«  إلى 
الشركة  مع  يون  مقاصة  إآراء    :

املحد 7 املقدار و املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 844.
49I

IZDIHAR CONSEIL

 ARGALISTA  SARL  أركليستا
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

IZDIHAR CONSEIL
  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-
 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc
 ARGALISTA  SARL AU  أركليستا

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي 87) 

املسار، الحي الصناعي  طريق آسفي 

11)41 مراكش  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.86(57

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   21(9 8)  آنبف  في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

تصدير موا  الصناعة التقليدية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   (7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 388))).

51I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE TASSARRINTE
ALIMENTATION

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
قفل التصفية

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE TASSARRINTE

ALIMENTATION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : علار7 5 

اقامة الفتح شارع الحسين األر ني - 

31111 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38863

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 يناير   (3 في  املؤرخ 

 SOCIETE TASSARRINTE حل 

ذات  شركة   ALIMENTATION

رأسلالها  مبلغ  املحدو 7  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  1.111)  رهم 

الفتح  اقامة   5 علار7  اإلآتلاعي 

شارع الحسين األر ني - 31111 فاس 

املغرب نتيجة لقفل التصفبة.
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و عين:
و  العلاري  محلد   السيد(7( 
طريق  حسين  شارع   28 عنوانه(ا( 
اموزار 31111 فاس املغرب كلصفي 

(7( للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 5 وفي علار7   2121 يناير   (3 بتاريخ 
 - اقامة الفتح شارع الحسين األر ني 

31111 فاس املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 268/020.

5(I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE AL BASRA PIECES
AUTO

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
قفل التصفية

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE AL BASRA PIECES
AUTO شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : حي الفرح  

رقم66  - 54111 عين تاوآدات 
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3511(
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   21(9 )3  آنبف  في  املؤرخ 
 SOCIETE AL BASRA PIECES حل 
املسؤولية  ذات  شركة   AUTO
 99.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو 7 
اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
عين   54111  - رقم66   الفرح   حي 
لقفل  نتيجة  املغرب  تاوآدات 

التصفية.
و عين:

و  مجلد  الصلد   عبد  السيد(7( 
عنوانه(ا( حي الفرح  رقم 53 54111 
 )7) كلصفي  املغرب  تاوآدات  عين 

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ )3  آنبف 9)21 وفي حي الفرح  

تاوآدات  عين   54111  - رقم66  

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 15).

52I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE OMNICAFE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE OMNICAFE شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار47 

رقم 8 تجزئة قرطبة ش) - 51111 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.374(7

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 يناير   22 املؤرخ في 

محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

رأسلالها  مبلغ    OMNICAFE

مقرها  وعنوان  11.111)  رهم 

تجزئة   8 رقم  علار47  اإلآتلاعي 

قرطبة ش) - 51111 مكناس املغرب 

نتيجة ل : حل الشركة.

و حد  مقر التصفية ب علار47 

 51111  - تجزئة قرطبة ش)   8 رقم 

مكناس املغرب. 

و عين:

السيد(7( علي  هاشمي و عنوانه(ا( 

اقامة شكر  باعلران  ابت  زنقة   5(

الدار البيضاء   21111  25 هللا شقة 

املغرب كلصفي (7( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 16).
53I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

DFC & TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــدمــاء الــلــراكـــشـيــيـن مــكــتــب 

رقـــم  4 آليز ، 41111، مراكش 
املغرب

DFC & TRADING شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي امللك 
املسمى »زكرياء«  وار السويقية 
الويدان البور مراكش - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(939
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DFC & : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TRADING
غرض الشركة بإيجاز : وسيط في 

آليع العلليات
صنع املو و زبد7 للدهن

االستيفا  و التصدير.
امللك   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
السويقية  »زكرياء«  وار  املسمى 
 41111  - مراكش  البور  الويدان 

مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 MARIA LOUISE السيد7 
BONNET :  510 حصة بقيلة 11) 

 رهم للحصة .
 EDDY ARFAOUI :  490 السيد

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 MARIA LOUISE السيد7 
املسمى  امللك  عنوانه(ا(   BONNET
الويدان  السويقية  »زكرياء«  وار 
مراكش   41111 مراكش  البور 

املغرب.
 EDDY ARFAOUI السيد 
  RUE PAUL GAUGUIN 7 )عنوانه(ا
.42100 SAINT ETIENNE FRANCE
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
 MARIA LOUISE السيد7 
املسمى  امللك  عنوانه(ا(   BONNET
الويدان  السويقية  »زكرياء«  وار 
البور مراكش 41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 492))).

54I

CRI DAKHLA

TIJANJAD
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI DAKHLA
املركز الجهوي لالستثلار ، 73111، 

الداجلة املغرب
TIJANJAD شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الوحد7 بلوك 3 رقم 4578  الداجلة 
- 73111 الداجلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
 (5239
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TIJANJAD
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجبص ،  أشغال البناء العامة .
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الوحد7 بلوك 3 رقم 4578  الداجلة 

- 73111 الداجلة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : حبد  ابراهيم   السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم  حبد عنوانه(ا( حي 
الوكالة  رقم  2121 73111 الداجلة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد ابراهيم  حبد عنوانه(ا( حي 
الداجلة   73111  2121 الوكالة رقم 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

يناير 2121 تحت رقم 83.
55I

CRI DAKHLA

 MAYARA ENSEIGNEMENT
PRIVEE

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRI DAKHLA
املركز الجهوي لالستثلار ، 73111، 

الداجلة املغرب

 MAYARA ENSEIGNEMENT
PRIVEE  شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع  
باهيا عيني  حي املسجد  رقم 7) - 

73111 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(414(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 يونيو   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 MAYARA ENSEIGNEMENT

. PRIVEE
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتعليم الخاص .
شارع    : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 -  (7 رقم  حي املسجد   باهيا عيني  

73111 الداجلة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد االجيار سيد احلد :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
احلد  سيد  االجيار  السيد 
 (7 رقم  املسجد   حي  عنوانه(ا( 

73111 الداجلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
االجيار  اميللنين    السيد7 
فيال رقم  االقامة   تجزئة   عنوانه(ا( 

76 73111 الداجلة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

يونيو 9)21 تحت رقم 675.
56I

WAY CONSEIL

THE NAKED LUNCH

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

قفل التصفية

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

THE NAKED LUNCH شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 

عبد الكريم الخطابي اقامة آوا  

علار7 19) شقة رقم 43  - 45111 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.96495

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 يناير   12 املؤرخ في 

THE NAKED LUNCH شركة ذات 

رأسلالها  مبلغ  املحدو 7  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  11.111)  رهم 

اإلآتلاعي شارع عبد الكريم الخطابي 

رقم  شقة   (19 علار7  آوا   اقامة 

45111 مراكش املغرب نتيجة   -   43

الملنافسة .

و عين:

و  املوريف  فاطلة   السيد(7( 

38 حي  عنوانه(ا( شارع القرنفل رقم 

الراحة  21321 الدار البيضاء املغرب 

كلصفي (7( للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

شارع  وفي   21(9 26  آنبف  بتاريخ 

آوا   اقامة  الخطابي  الكريم  عبد 

 45111  -   43 19) شقة رقم  علار7 

مراكش املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 545))).

57I

achaa lahcen

REST AND DREAM
عقد تسييف حر ألصل تجاري (األشخاص 

املعنويون(

عقد تسييف حر ألصل تجاري
 REST AND DREAM

قي  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
 REST AND أعطى   2121 يناير   (5
DREAM  املسجل بالسجل التجاري 
باملحكلة التجارية بلراكش   68693
التجاري  لألصل  الحر  التسييف  حق 
الكائن ب  وار وال  زبيف نزالة آلاعة 
مراكش   41111  - الويدان  وقيا 7 
ملد7     C L B sociéte املغرب لفائد7 
) سنة تبتدئ من )1 فبفاير 2121 و 
)212 مقابل مبلغ  )3 يناير  تنتهي في 

شهري قيلته 31.111  رهم.

58I

ARENA PROJETS SARL

STE ARENA PROJETS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

ARENA PROJETS SARL
القنيطر7 ، 4171)، القنيطر7 

املغرب
STE ARENA PROJETS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7(في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 4 زنقة 
اميف7 عائشة رقم 1)  اقامة الزهراء  

القنيطر7 - 4171) القنيطر7 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.45595
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 يناير   19 املؤرخ في 
 STE 7 شركة ذات املسؤولية املحدو
رأسلالها  مبلغ    ARENA PROJETS
مقرها  وعنوان  11.111)  رهم 
عائشة  اميف7  زنقة   4 اإلآتلاعي 
 - القنيطر7  اقامة الزهراء     (1 رقم 
 : القنيطر7 املغرب نتيجة ل   (4171

رقم معامالت منعدم .
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زنقة   4 و حد  مقر التصفية ب 

اقامة الزهراء     (1 اميف7 عائشة رقم 

- 4171) القنيطر7 املغرب. 

و عين:

السيد(7( هشام  الزين و عنوانه(ا( 

 (4211 حي الغلاريين     36 زنقة   2

 )7) سيدي سليلان املغرب كلصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

زنقة   4  : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

اقامة الزهراء     (1 اميف7 عائشة رقم 

القنيطر7

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 5) يناير 

2121 تحت رقم 213.

59I

CCJF

YOUSSPING
شركة التضامن

حل شركة

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

YOUSSPING شركة التضامن(في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وار وال  

احلد،  ار بوعز7، الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(461(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   21(9 نونبف   31 املؤرخ في 

شركة التضامن YOUSSPING  مبلغ 

رأسلالها 100.000,00  رهم وعنوان 

مقرها اإلآتلاعي  وار وال  احلد،  ار 

بوعز7، الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املغرب نتيجة ل :  حل مبكر 

للشركة قبل االآل .

و حد  مقر التصفية ب  وار وال  
 - البيضاء  الدار  بوعز7،  احلد،  ار 

211111 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(7( محلد لشومي   لشومي  
احلد،  ار  وال   عنوانه(ا(  وار  و 
الدار   21111 الدار البيضاء  بوعز7، 
البيضاء املغرب كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 76)724.

61I

CCJF

ديار الصباح
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
 يار الصباح   شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7(في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
بوركون زنقة آعفر ابن حبيب، 

إقامة املشارق 2، الطابق )، الدار 
البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.329355

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تقرر حل  31  آنبف  املؤرخ في 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ  الصباح      يار 
مقرها  وعنوان  100.000,00  رهم 
اإلآتلاعي شارع بوركون زنقة آعفر 
ابن حبيب، إقامة املشارق 2، الطابق 
الدار   21111  - البيضاء  الدار   ،(
البيضاء املغرب نتيجة ل : حل مبكر 

للشركة قبل االآل .

شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
بوركون زنقة آعفر ابن حبيب، إقامة 
املشارق 2، الطابق )، الدار البيضاء 

- 211111 الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  اليوبي  بوشتة    السيد(7( 
عنوانه(ا( تجزئة الشرف 2، املجلوعة 
6، علار7 2، الشقة 25 21111 الدار 
البيضاء املغرب كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 74)724.
6(I

CCJF

 LES RESIDENCES DE LA
PAIX

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
 LES RESIDENCES DE LA PAIX

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سلية، إقامة شهرزا  3، الطابق 5، 
الرقم 22، الدار البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.329359

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   21(9 نونبف   31 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
 LES RESIDENCES الشريك الوحيد
رأسلالها  مبلغ    DE LA PAIX
مقرها  وعنوان  100.000,00  رهم 
إقامة  سلية،  زنقة  اإلآتلاعي 
 ،22 الرقم   ،5 الطابق   ،3 شهرزا  

الدار البيضاء - 21111 الدار البيضاء 
: حل مبكر للشركة  املغرب نتيجة ل 

قبل االآل .
زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
 ،5 3، الطابق  سلية، إقامة شهرزا  
 211111  - الدار البيضاء   ،22 الرقم 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  اليوبي  بوشتة   السيد(7( 
عنوانه(ا( تجزئة الشرف 2، املجلوعة 
6، علار7 2، الشقة 25 21111 الدار 
البيضاء املغرب كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 75)724.
62I

HIGH EDGE CONSULTING

MED ET YOUNES TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
MED ET YOUNES TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي الكدية 

تلو 7 حي اللحو7  - 93111 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
26263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 24  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MED  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ET YOUNES TRANS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DE PERSONNEL

.AU COMPT D’AUTRUI

الكدية   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

تطوان   93111  - تلو 7 حي اللحو7  

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد يونس شقور  :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد محلد شقور :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  شقور   يونس  السيد 

 وار بواتو الحلراء بني حسان 93111 

تطوان  املغرب.

عنوانه(ا(  شقور  محلد  السيد 

 وار بواتو الحلراء بني حسان 93111 

تطوان  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  شقور   يونس  السيد 

 وار بواتو الحلراء بني حسان 93111 

تطوان  املغرب

عنوانه(ا(  شقور  محلد  السيد 

 وار بواتو الحلراء بني حسان 93111 

تطوان  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (4 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 1157.

63I

BUSINESS AUDITAX

AFOURNOU BUILDING
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF TANGER ، 90010،

TANGER MAROC

AFOURNOU BUILDING شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5، شارع 

يوسف ابن تشافين الطابق الثاني، 

رقم 3ـ  - 91111 طنجة املللكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AFOURNOU BUILDING

-  أشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء املختلفة

تهيئة  أشغال الهندسة املدنية،   -

قنوات التطهيف  

- تهيئة املناطق الخضراء

- اشغال العزل الحراري،

- االستيفا  والتصدير

العلليات،  كل  وعلوما   -

املالية  التجارية،  الصناعية، 

أو  املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 

غيف مباشر بالهدف أعاله أو التي قد 

تساهم في تحقيقها .

5، شارع   : عنوان املقر االآتلاعي 
الثاني،  يوسف ابن تشافين الطابق 
املللكة  طنجة   91111  - 3ـ   رقم 

املغربية.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : محلد  افورنو  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  محلد  افورنو  السيد 
تنغيف   45111 تنغيف  واكليم   وار 

املللكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  محلد  افورنو  السيد 
تنغيف   45111 تنغيف  واكليم   وار 

املللكة املغربية
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229759 .
64I

FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT SARL AU

EXPENSIO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE IDEAL CONSULT
SARL AU

 AVENUE MED V NR 15 ،
93100، FNIDEQ MAROC

EXPENSIO شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5) شارع 
ابي الدر اء زنقة التجليل الطابق 
السا س  - 91161 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(8277
الشريك  قرار  بلقت�سى 
 21(9 25  آنبف  في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 
EXPENSIO  مبلغ رأسلالها 11.111) 
 (5 اإلآتلاعي   رهم وعنوان مقرها 
التجليل  زنقة  الدر اء  ابي  شارع 
طنجة   91161  - السا س   الطابق 

املغرب نتيجة ل : االفالس.
و حد  مقر التصفية ب 5) شارع 
الطابق  التجليل  زنقة  الدر اء  ابي 

السا س  - 91161 طنجة املغرب. 
و عين:

و  زيان  الواحد   عبد  السيد(7( 
 Champ de La Couronne )عنوانه(ا
 61, 1020  1000 Bruxelle

Belgique كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229888.

65I

excofi

A&H 4YOU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi
الشق 3 علار7 لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 111)3، فاس املغرب
A&H 4YOU شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 24 
تجزئة الوفاء 5 طريق صفرو - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(663

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 A&H  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.4YOU

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

األشغال املختلفة // التجار7.
رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - طريق صفرو   5 الوفاء  تجزئة   24

31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : عزيز  حدين  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 3 عنوانه(ا(  عزيز  حدين  السيد 
زنقة غفساي حي األمل طريق صفرو 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 3 عنوانه(ا(  عزيز  حدين  السيد 
زنقة غفساي حي األمل طريق صفرو 

31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 313.

66I

excofi

HGR2
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

excofi

الشق 3 علار7 لحبابي شارع الجوالن 

ليدو فاس ، 111)3، فاس املغرب

HGR2 شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املحل رقم 

55 شارع بيفوت زنقة بوجاريست

 الزهور - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(65(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

.HGR2 : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

بيع   // التجار7   // األشغال املختلفة 

موا  البناء.

املحل   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

رقم 55 شارع بيفوت زنقة بوجاريست 

الزهور - 31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد امغار عبدالعزيز 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد امغار عبدالعزيز عنوانه(ا( 

بلوك 2) رقم ) حي اال ري�سي عوينات 

الحجاج 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد امغار عبدالعزيز عنوانه(ا( 

بلوك 2) رقم ) حي اال ري�سي عوينات 

الحجاج 31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 297.

67I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

TANGER COURTAGE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

TANGER COURTAGE شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : زنقة 

اليلن إقامة الساحل 1) الطابق 

السا س رقم 6) - 91111 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.463((

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

9)21 تقرر حل  13  آنبف  املؤرخ في 

شركة ذات   TANGER COURTAGE

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 1.111)  رهم 

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة اليلن 

الطابق السا س   (1 إقامة الساحل 
املغرب  طنجة   91111  -  (6 رقم 
التجاري  النشاط  لفشل  نتيجة 

للشركة.

و عين:

مهوت  عا ل    محلد  السيد(7( 

زنقة  الجليل  املنظر  عنوانه(ا(  و 
املغرب  طنجة   91111  (( رقم   7(

كلصفي (7( للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

زنقة  وفي   21(9 13  آنبف  بتاريخ 

الطابق   (1 الساحل  إقامة  اليلن 

طنجة   91111  -  (6 رقم  السا س 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

25  آنبف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)21 تحت رقم 8838.

68I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

SOUQ SUPERMARKET
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

SOUQ SUPERMARKET شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي يوسف إقامة أمراح ) رقم 3 - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1335(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 12  آنبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SOUQ : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SUPERMARKET
تجار7   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املوا  الغذائية العامة.
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 3 رقم   ( موالي يوسف إقامة أمراح 

- 91111 طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد حلزا شنكا�سي  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  السيد حلزا شنكا�سي  
الص كوليناص شارع طارق ابن زيا  

رقم 97 91111 طنجة املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  السيد حلزا شنكا�سي  
الص كوليناص شارع طارق ابن زيا  

رقم 97 91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 634.

69I

H.R INTERMEDIATE SARL

شركة باب برد
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

قفل التصفية

BAB BERRET
شارع محلد الخامس باب بر  إقليم 

شفشاون، 112)9، شفشاون 
املغرب

شركة باب بر  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 
محلد الخامس باب بر  إقليم 

شفشاون 152)9 شفشاون املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.(39

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تقرر حل  31  آنبف  املؤرخ في 
شركة باب بر  شركة ذات املسؤولية 
 (11.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو 7 
اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
شارع محلد الخامس باب بر  إقليم 
شفشاون املغرب   9(152 شفشاون 
نتيجة لتفاكم الخسار7 الناآلة عن 

قلة املبيعات.
و عين:

مخلوف  الكريم   عبد  السيد(7( 
»أ«   علار7   9 القطاع  عنوانه(ا(  و 
حي  األرز  شارع   »2 ج  »أ   يبلكس 
املغرب  الرباط   (1(11 الرياض  

كلصفي (7( للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
شارع  وفي   21(9 31  آنبف  بتاريخ 
طريق  بر   باب  الخامس  محلد 
الحسيلة 152)9 شفشاون املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشفشاون  بتاريخ 13 يناير 

2121 تحت رقم 1/2020.

71I

ESPACE COMPETENCES  SARL

KHALIFA ENGINS

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

ESPACE COMPETENCES  SARL

شارع القيفاوان، علار7  13  ، شقة 

 BOITE POSTAL  :     .12، العيون

70000 ، .1349، العيون املغرب

KHALIFA ENGINS  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الفتح حي التعاون رقم )1 العيون - 

71111 العيون املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.24779

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 يناير   2( في  املؤرخ 

املصا قة على :

الجليل  عبد   )7) السيد  تفويت 

حنين 334 حصة اآتلاعية من أصل 

1)5 حصة لفائد7  السيد (7( احلدو 

باه بتاريخ )2 يناير 2121.

الجليل  عبد   )7) السيد  تفويت 

حنين 76) حصة اآتلاعية من أصل 

1)5 حصة لفائد7  السيد (7( محلد 

علي بركا بتاريخ )2 يناير 2121.

(7( شيخ الوالي باه  تفويت السيد 

57) حصة اآتلاعية من أصل 491 

حصة لفائد7  السيد (7( محلد علي  

بركا بتاريخ )2 يناير 2121.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   2( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 188/2020.

7(I

ESPACE COMPETENCES  SARL

KHALIFA ENGINS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تعيين مسيف آديد للشركة

ESPACE COMPETENCES  SARL

شارع القيفاوان، علار7  13  ، شقة 

 BOITE POSTAL  :     .12، العيون

70000 ، .1349، العيون املغرب

KHALIFA ENGINS   شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
الفتح زنقة التعاون رقم )1 العيون  

- 71111 العيون املغرب.

تعيين مسيف آديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.24779

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2121 يناير   2( املؤرخ في 

باه  السيد(7(  للشركة  آديد  مسيف 

إلقالة  تبعا  وحيد  كلسيف  احلدو  

مسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 188/2020.

72I

KHADAMISK SERVICES SARL AU 

FATWAKI SPARTEL SARL-

AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FATWAKI SPARTEL SARL-AU

 5AV,YOUSSEF IBNOU

 TACHEFINE ,2EME ETAGE N°3 ،

91111، طنجة املغرب

 FATWAKI SPARTEL SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5,شارع 

يوسف بن تشفين الطابق الثاني  

رقم 3 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   21(9 9)  آنبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FATWAKI SPARTEL SARL-AU

اشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

5,شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

يوسف بن تشفين الطابق الثاني  رقم 

3 - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد نوفل ايت تونت 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نوفل ايت تونت عنوانه(ا( 

العربية  املللكةا  شارع  العنبف  حي 

طنجة   91111 رقم31  السعو ية 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد نوفل ايت تونت عنوانه(ا( 

العربية  املللكةا  شارع  العنبف  حي 

طنجة   91111 رقم31  السعو ية 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم )22975.

73I



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (518

 call Management technologie et services

مكتب املحاسبة و  راسة املشاريع لالستاذ اسليلاني

STE MNDF SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

 call Management technologie et

services مكتب املحاسبة و  راسة 

املشاريع لالستاذ اسليلاني

رقم 8) زنقة موريتانيا الوا  االحلر 

الرشيدية ، 52111، الرشيدية 

املغرب

STE MNDF SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مركز 

تالسينت - 252)6 تالسينت املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.533

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 أكتوبر   18 في  املؤرخ 

املصا قة على :

لهدا   سعيد    )7) تفويت السيد 

 51 أصل  من  اآتلاعية  حصة   51

حصة لفائد7  السيد (7( عبد السالم 

عربية بتاريخ 18 أكتوبر 9)21.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   23 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2121 تحت رقم 05/2020.

74I

CABINET BOURHIL HASSAN

LEEDS TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

CABINET BOURHIL HASSAN

 RUE VERDUN RES ELISA APT A

، 90010، TANGER MAROC

LEEDS TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي لال 

الشافية الطابق 3 رقم 4) طنجة. - 

1)911 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13359

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 25  آنبف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LEEDS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع الوطني و الدولي.

لال  حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - 4) طنجة.  رقم   3 الشافية الطابق 

1)911 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد مفلان سعيد :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

511 حصة    : السيد يدير سوباه 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  سعيد  مفلان  السيد 
طنجة   47 رقم  غاندي  مهاتلا  زنقة 

1)911 طنجة املغرب.

السيد يدير سوباه عنوانه(ا( شارع 

 35111 تاز7   2( موالي الحسن رقم 

تاز7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  سعيد  مفلان  السيد 
طنجة   47 رقم  غاندي  مهاتلا  زنقة 

1)911 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 638.

75I

ائتلانية بيان حنان

DREAM ZAS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ائتلانية بيان حنان
عرصة ملعاش طريق املستو ع 

البلدي رقم 47) مراكش ، 41111، 
مراكش مراكش

DREAM ZAS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكتب 
رقم 2 شقة رقم 16 طارق ابن زيا  
وابن عائشة اقامة اسيل علار7 8) 

مراكش 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(12135
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DREAM ZAS
ملول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مناسبات.
مكتب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
طارق ابن زيا    16 شقة رقم   2 رقم 
 (8 وابن عائشة اقامة اسيل علار7 

مراكش 41111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : املغرب سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 341   : تلهايلو  عبلة  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 331   : الرطيمي  زينب  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد7 سناء حييو :  331 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 عبلة تلهايلو عنوانه(ا( ي 
الوالء علار7 ) شطر 4 سيدي مومن 

البيضاء 41111 مراكش املغرب.
السيد7 زينب الرطيمي عنوانه(ا( 
سيبع مراكش  رب صحراو7 رقم6)) 

41111 مراكش املغرب.
عنوانه(ا(  حييو  سناء  السيد7 
سويسر7 52)4)8 ابفكوم سويسر7.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  تلهايلو  عبلة  السيد7 
سيدي   4 شطر   ( علار7  الوالء  حي 
مراكش   41111 البيضاء  مومن 

املغرب
السيد7 زينب الرطيمي عنوانه(ا( 
 رب صحراو7 رقم6)) سيبع مراكش 

41111 مراكش املغرب
عنوانه(ا(  حييو  سناء  السيد7 

سويسر7 52)4)8 ابفكوم سويسر7
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 6122))).

76I

DAT TRAVAUX DIVERS

 SOCIETE DAT TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

DAT TRAVAUX DIVERS
 LOT ZERKTOUNI N°613

 BOUAKAZ MHAMID
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE DAT TRAVAUX
DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة  

الزرقطوني رقم 613 بوعكاز  
املحاميد  مراكش 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(125



(519 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE DAT TRAVAUX

.DIVERS

أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والتجهيز .

تجزئة    : االآتلاعي  املقر  عنوان 

بوعكاز    613 رقم  الزرقطوني 

مراكش   41111 مراكش  املحاميد  

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (5.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد ي الطيب إ  منصور  :  51 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 51   : السيد الدهبي إ  منصور  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد عبد الحق  إ  منصور  :  51 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
منصور   إ   الطيب  ي  السيد 

عنوانه(ا(  وار أغبالو أمغراس  أمزميز 

مراكش   13)42 مراكش  املغرب.
منصور   إ   الدهبي  السيد 

رقم  الزرقطوني  تجزئة   عنوانه(ا( 

مراكش  املحاميد  بوعكاز    613

41111 مراكش املغرب.
منصور   إ   الحق   عبد  السيد 

 313 رقم  النهضة  قطاع  عنوانه(ا( 
 ((111 زنقة السرور العيايد7 سال  

سال  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
منصور   إ   الطيب  ي  السيد 

عنوانه(ا(  وار أغبالو أمغراس  أمزميز 

مراكش  13)42 مراكش  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
3)  آنبف  بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)21 تحت رقم )124)).
77I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

STE KIM SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 
العيون الساقية الحلراء

صندوق البفيد 2266 ، 71111، 
العيون املغرب

STE KIM SERVICE شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي القدس 

تجزئة 717 رقم 637 شارع علر 
املختار - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KIM SERVICE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستفا   املختلفة  االشغال  األموال 

والتصدير.
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
شارع   637 رقم   717 القدس تجزئة 
علر املختار - 71111 العيون املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

املختاري  الكريم  عبد  السيد 

11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املختاري  الكريم  عبد  السيد 

 717 تجزئة  القدس  حي  عنوانه(ا( 

 71111 شارع علر املختار   637 رقم 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
املختاري  الكريم  عبد  السيد 

 717 تجزئة  القدس  حي  عنوانه(ا( 

 71111 شارع علر املختار   637 رقم 

العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 204/20.

78I

 محاسب معتلد.مركز اعلال و توطين 

E-COMPTABILITE SARL

نضالس تراديس
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

E-COMPTABILITE SARL

حي مباركة .مجلوعة 8. رقم 

5.الطابق ).القدس .البفنو�سي. 

الدارالبيضاء ، 21615، 

الدارالبيضاء املغرب

نضالس ترا يس شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي مباركة 

.مجلوعة 8. رقم 5. الطابق االول.

سيدي البفنو�سي .القدس .الدار 

البيضاء - 21615 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4494(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : نضالس 

ترا يس.

التجار7    : بإيجاز  الشركة  غرض 

.االستيفا  و التصدير.

عنوان املقر االآتلاعي : حي مباركة 

االول. الطابق   .5 رقم   .8 .مجلوعة 

.الدار  .القدس  البفنو�سي  سيدي 

البيضاء  الدار   21615  - البيضاء 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد7 نضال نبول�سي 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 نضال نبول�سي عنوانه(ا( 

حي القدس. اقامة البستان. علار7 ج 

21.سيدي البفنو�سي.البيضاء  2.رقم 

21615 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 نضال نبول�سي عنوانه(ا(  

علار7 ج 2.رقم 21.سيدي البفنو�سي.

البيضاء  الدار   21615 البيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم -.

79I
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office notarial

 TREIZE HUIT SIDI

MAAROUF

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

office notarial

 angle Bd zerktouni et la

 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca

maroc

 TREIZE HUIT SIDI MAAROUF

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 47 زنقة 

األطلس سيال   - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.27(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 ))  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :

فؤا  الخطاط   )7) تفويت السيد 

حصة اآتلاعية من أصل   91.111

 )7) السيد  حصة لفائد7    211.111

مابرانفيست ش م    MAPRINVEST

م بتاريخ ))  آنبف 9)21.

تفويت السيد (7( عا ل  الدر ابي 

حصة اآتلاعية من أصل   (1.111

 )7) السيد  حصة لفائد7    211.111

MAPRINVEST مابرانفيست ش م م 

بتاريخ ))  آنبف 9)21.

نجيد  محلد   )7) السيد  تفويت 

حصة اآتلاعية من أصل   (1.111

 )7) السيد  حصة لفائد7    211.111

مابرانفيست ش م    MAPRINVEST

م بتاريخ ))  آنبف 9)21.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728362.

81I

STE OVADA SARL AU

 SOCIETE ECOLE FIRDAWS
DE GUERCIF PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
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
 SOCIETE ECOLE FIRDAWS DE
GUERCIF PRIVEE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 39 تجزئة 

بخوشة زنقة أحفيف- آرسيف - 
11)35 آرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
en cours

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 23  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE ECOLE FIRDAWS DE

.GUERCIF PRIVEE
غرض الشركة بإيجاز : - مؤسسة 

تعليلية جاصة..
عنوان املقر االآتلاعي : 39 تجزئة 
 - آرسيف  أحفيف-  زنقة  بخوشة 

11)35 آرسيف املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
251 حصة    : السيد7 مداح وفاء 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
511 حصة    : السيد مداح أناس 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
251 حصة    : السيد7 مداح ندى 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

بقيلة   251  : السيد7 مداح وفاء 
11)  رهم.

بقيلة   511  : السيد مداح أناس 
11)  رهم.

بقيلة   251  : السيد7 مداح ندى 
11)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 مداح وفاء عنوانه(ا( زنقة 
آرسيف   35(11 أحنصال   محلد 

املغرب.
السيد مداح أناس عنوانه(ا( زنقة 
آرسيف   35(11 أحنصال   محلد 

املغرب.
السيد7 مداح ندى عنوانه(ا( زنقة 
آرسيف   35(11 أحنصال   محلد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 مداح وفاء عنوانه(ا( زنقة 
آرسيف   35(11 أحنصال   محلد 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 572/2019.

8(I

office notarial

 TREIZE HUIT SIDI
MAAROUF

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تعيين مسيف آديد للشركة

office notarial
 angle Bd zerktouni et la
 corniche marina center

 casablanca، 20000، casablanca
maroc

  TREIZE HUIT SIDI MAAROUF
شركة ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 47 

زنقةاألطلس السيال - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسيف آديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تم تعيين  ))  آنبف  املؤرخ في 
مسيف آديد للشركة السيد(7( محلد 
صدر الدين بنهيلة ومحلد حسن بن 

عبد العالي   كلسيف آجر
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728362.
82I

كافجيد

 GROUPE SCOLAIRE
 MASSALEK BERRADA

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

كافجيد
86 زنقة 65) مجلوعة *ه* حي 
االلفة، 21221، الدار البيضاء 

املغرب
 GROUPE SCOLAIRE MASSALEK

BERRADA PRIVE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7(في طور 

التصفية(
 LOT وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 VERMONT LES CRETES AIN
CHOCK - 20470 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.31(689

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 يناير   (7 املؤرخ في 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
 GROUPE SCOLAIRE MASSALEK
رأسلالها  مبلغ    BERRADA PRIVE
مقرها  وعنوان  461.111  رهم 
 LOT VERMONT LES اإلآتلاعي 
 CRETES AIN CHOCK - 20470
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

األزمة االقتصا ية.
 LOT ب  التصفية  مقر  حد   و 
 VERMONT LES CRETES AIN
البيضاء  الدار   CHOCK - 20470

املغرب. 
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و عين:
السيد(7( زهيف   برا 7 و عنوانه(ا( 

طريق   (6 تجزئة املنظر الجليل رقم 

الدار   21231 ازمور حي الحسني  

البيضاء املغرب كلصفي (7( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727847.

83I

كافجيد

S.V.MAT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

كافجيد

86 زنقة 65) مجلوعة *ه* حي 

االلفة، 21221، الدار البيضاء 

املغرب

S.V.MAT شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1) زنقة 

الشرار 7 الطابق السفلي بوركون - 

21141 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.413887

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 يناير   (7 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

مبلغ    S.V.MAT الوحيد  الشريك 
وعنوان  11.111)  رهم  رأسلالها 
زنقة الشرار 7   (1 مقرها اإلآتلاعي 

 21141  - بوركون  السفلي  الطابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

األزمة االقتصا ية.
زنقة   (1 و حد  مقر التصفية ب 

 - الطابق السفلي بوركون  الشرار 7 

21141 الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
و  املستفهم  محلد   السيد(7( 
عنوانه(ا( شارع سيدي عبد الرحلان 
الدار   212(1 الهناء  حي   (83 رقم 
البيضاء املغرب كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727848.

84I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

TRANS BAADI
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم 32 الريش ، 52411، الريش 

املغرب
TRANS BAADI شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر 
تبوعربيت اموكر املشيل    - 52411 

الريش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TRANS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.BAADI

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الضائع لحساب الغيف.

قصر   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
تبوعربيت اموكر املشيل    - 52411 

الريش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد باعدي حليد    

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد باعدي حليد    عنوانه(ا( 
49 حي امازير 52411 الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  حليد   باعدي  السيد 
49 حي امازير 52411 الريش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  االبتدائية بليدلت  

2121 تحت رقم 4).
85I

HORICOM

SOCIETE ARBOSSER
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE ARBOSSER شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي بلدية ايت 
علي آلاعة ايت نعلان - 111)5 

الحاآب املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.323(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   21(9 غشت   17 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»3.785.111  رهم« أي من »5.111) 

عن  »3.811.111  رهم«  إلى   رهم« 
مع  يون  مقاصة  إآراء    : طريق 
الشركة املحد 7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 397.
86I

zahiri cash

ZAHIRI CASH SARL A U
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZAHIRI CASH SARL
RC : 103135

رقم الطلب: 9)9238985 
بتاريخ  املؤرخ  العقد  بلقت�سى 
املصا قة  تلت   26/12/2019
ذات  لشركة  األسا�سي  القانون  على 
والخصائص  املحدو 7  املسؤولية 

األساسية التالية:
التسلية:   ZAHIRI CASH

ZAHIRI CASH
الهدف االآتلاعي: تحويل األموال.

 ( العرفان  االآتلاعي:  املقر 
محل رقم   6 إقامة رقم   ( املجلوعة 

2 طنجة.
رأسلال الشركة: مئة االف  رهم 

)11.111) رهم(.
من  ابتداء  سنة   99 املد7: 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل التجاري بطنجة.
املسيف: السيد7 حنان علوش

التجاري:  بالسجل  التقييد  رقم 
(13(35

87I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

 SERVICES TECHNOLOGIE
ASSISTANCE

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم ) العلار7 )9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصا ية ، 
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46311، اليوسفية املغرب
 SERVICES TECHNOLOGIE

ASSISTANCE شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 2) 
السويقة القديلة مركز سيدي 

أحلد الكنتور - 46212 اليوسفية 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
25(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SERVICES TECHNOLOGIE

.ASSISTANCE
صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطاقة والتكنولوآيا
االستيفا  و التصدير.

 (2 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 
السويقة القديلة مركز سيدي أحلد 
الكنتور - 46212 اليوسفية املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

السيد ياسين املقسو ي :  111.) 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

املقسو ي  ياسين  السيد 
عنوانه(ا( اقامة الكوتر علار7 ب رقم 
الدار   21521 معروف  سيدي   (7

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
املقسو ي  ياسين  السيد 
عنوانه(ا( اقامة الكوتر علار7 ب رقم 

الدار   21521 معروف  سيدي   (7
البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

أكتوبر 9)21 تحت رقم ))6.
88I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

 CALIFORNIA MORROCO
GROUP

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CALIFORNIA MORROCO
GROUP  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مساكنة 
في تجزئة أغيدر 2 الرويضات علار7 
14) رقم 3 - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9976(

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 6) 
تم إعدا  القانون   21(9 من أكتوبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 CALIFORNIA MORROCO

. GROUP
غرض الشركة بإيجاز : -التجار7

-مستور  بيع البضائع في نصف 
بالجللة

-تاآر لوازم أو لوازم الصيدالنية 
(املعدات الطبية ومستلزماتها(.

مساكنة   : عنوان املقر االآتلاعي 
الرويضات علار7   2 في تجزئة أغيدر 
14) رقم 3 - 41111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 711   : السيد راني ماهر توفيق  
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد7 ستيتو هاآر :  311 حصة 
بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد راني ماهر توفيق  عنوانه(ا( 
حي ايت الشيخ علي ايت اورير الحوز  

41111 مراكش مصر.
عنوانه(ا(  هاآر  ستيتو  السيد7 
حي ايت الشيخ علي ايت اورير الحوز  

41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد راني ماهر توفيق  عنوانه(ا( 
حي ايت الشيخ علي ايت اورير الحوز  

41111 مراكش مصر
عنوانه(ا(  هاآر  ستيتو  السيد7 
حي ايت الشيخ علي ايت اورير الحوز  

41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
من   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

أكتوبر 9)21 تحت رقم 5)189).
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nilyatec sarl au

نيلياتيك
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nilyatec sarl au
)8 شارع املقاومة  ور 6 رقم )) 
الدار البيضاء ، 21111، الدار 

البيضاء املغرب
نيلياتيك  شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي )8 شارع 
املقاومة طابق 6 رقم )) الدار 

البيضاء - 21111 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

451325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

نيلياتيك .

: بيع املوا   غرض الشركة بإيجاز 

الصناعية.

 8(  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع املقاومة طابق 6 رقم )) الدار 

البيضاء  الدار   21111  - البيضاء 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : جدو  ياسين  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد ياسين جدو عنوانه(ا( 

السالم علار7 13 شقة 16 بنسليلان 

3111) بنسليلان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

حي  السيد ياسين جدو عنوانه(ا( 

السالم علار7 13 شقة 16 بنسليلان 

3111) بنسليلان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 722823.
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(5(3 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

N2M CONSEIL-SARL

LINEOPOLE-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LINEOPOLE-SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 92 زنقة 
محلد امزيان الريفي الناظور - 

62111 الناظور املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(7793

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 يناير 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
الريفي  امزيان  محلد  زنقة   92«
املغرب«  الناظور   62111  - الناظور 
إلى »شارع الحسن الثاني علار7  -172
 - الناظور   4 الطابق الثاني رقم   (84

62111 الناظور  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 6) يناير 

2121 تحت رقم 85.

9(I

FIDUCIAIRE CAFMA

STE AUTO ECOLE ZIANI
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
STE AUTO ECOLE ZIANI شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 
الثاني رقم 2 شارع محلد الخامس 
رقم )4) العروي  - 62552 الناظور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(7685

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 يناير   13 في  املؤرخ 

املصا قة على :
اسلاعيل   )7) السيد  تفويت 
من  اآتلاعية  حصة   51 الزياني  
 )7) السيد  951 حصة لفائد7   أصل 
مليكة الزياني  بتاريخ 12 يناير 2121.
اسلاعيل   )7) السيد  تفويت 
من  اآتلاعية  حصة   911 الزياني  
 )7) السيد  951 حصة لفائد7   أصل 

مريم الزياني  بتاريخ 12 يناير 2121.
العيا ي  نور7   )7) السيد  تفويت 
 51 أصل  من  اآتلاعية  حصة   51
حصة لفائد7  السيد (7( مريم الزياني  

بتاريخ 12 يناير 2121.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 7) يناير 

2121 تحت رقم 91.
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FIDUCIAIRE CAFMA

STE AUTO ECOLE ZIANI
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تعيين مسيف آديد للشركة

FIDUCIAIRE CAFMA
 RUE TRIPOLI ، 62000، 26

NADOR MAROC
STE AUTO ECOLE ZIANI  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 
الثاني رقم 2 شارع محلد الخامس 
رقم )4) العروي  - 62552 الناظور 

املغرب.
تعيين مسيف آديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(7685

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 يناير   13 املؤرخ في 
مسيف آديد للشركة السيد(7( الزياني  

مريم كلسيف وحيد
تبعا إلقالة مسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 7) يناير 

2121 تحت رقم 91.
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

M.(.M.T
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم ) العلار7 )9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصا ية ، 

46311، اليوسفية املغرب
M.2.M.T شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 22 
السويقة القديلة مركز سيدي 

أحلد الكنتور - 46311 اليوسفية 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2589
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 يناير   (6 في  املؤرخ 

املصا قة على :
تفويت السيد (7( محلد الخلوري 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   (.111
 )7) السيد  لفائد7   حصة   (.111
عبد الواحد املرشيد بتاريخ 7) يناير 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باليوسفية بتاريخ )2 يناير 

2121 تحت رقم 16/2020.
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

M.(.M.T
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم ) العلار7 )9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصا ية ، 

46311، اليوسفية املغرب
M.2.M.T  شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 22 
السويقة القديلة مركز سيدي 

أحلد الكنتور - 46311 اليوسفية 
املغرب.

تعيين مسيف آديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2589

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2121 يناير   (6 املؤرخ في 

السيد(7(  للشركة  آديد  مسيف 

وحيد  كلسيف  الواحد  عبد  املرشيد 

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يناير 2121 تحت رقم 16/2020.
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

BOUSSOUNI SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم ) العلار7 )9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصا ية ، 

46311، اليوسفية املغرب

BOUSSOUNI SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

348 مكرر حي القدس - 46311 

اليوسفية املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(623

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 17  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :

عبد  البسوني   )7) السيد  تفويت 

هللا 511.) حصة اآتلاعية من أصل 

 )7) السيد  لفائد7   حصة   3.111

19  آنبف  بتاريخ  الطيب  البوسوني 

.21(9

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يناير 2121 تحت رقم 20/2020.
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عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (5(7

DCAP

XDCC SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DCAP
 Angle Bd Omar Khayam et Rue

 Al Banafsaj, Bat B, Appt N°4,
 Etg 1, Beausejour ، 20200،

CASABLANCA MAROC
XDCC SERVICE شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 
البخاري ،علار7 53 إلى 55، رقم 2، 
الطابق4، املعاريف ، الدار البيضاء  

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4543(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 27  آنبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 XDCC : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SERVICE
تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإ ار7 منصات الهاتف (مركز
االتصال( ؛ - املساعد7 الهاتفية ؛
- التنسيب والرصد والتدريب على
املهارات للشركات: قبل التوظيف
، التوظيف ، التقييلات املهنية و
/ أو املهارات. - الوساطة واالنتقال
وتوفيف املوار  البشرية للشركات ؛
- الدراسات أو املراآعات. - إ ار7

املشاريع وكذلك تطوير حلول
تقنية املعلومات وتحسينها

وتوزيعها (األآهز7 والبفامج( ؛ -
اإل ار7 اإل ارية نيابة عن الشركات

العليلة ؛ - استشارات األعلال

وتشغيل  إنشاء   - ؛  الخدمات 
آليع

العدا ات والوكاالت والفروع ؛ -
إنشاء واكتساب في آليع

أشكاله ، تبا ل املساهلة ، تأآيف
، تحويل تطوير األصول التجارية ؛

- املشاركة املباشر7 أو غيف
املباشر7 للشركة في أي علليات
تجارية قد تكون مرتبطة بأحد

األشياء املذكور7 أعاله من جالل
إنشاء شركات آديد7 عدا ات أو

وكاالت من أي نوع أو عن طريق
املساهلة أو االشتفاك أو شراء

األوراق املالية أو الحقوق
االآتلاعية أو علليات الدمج أو

املشاريع املشتفكة أو غيف ذلك.
وعلوًما ، آليع املعامالت املالية
والتجارية والصناعية ، التي قد
تكون مرتبطة بشكل مباشر أو

غيف مباشر بالغرض املذكور أعاله 
أو

بكافة األشياء ذات صلة بغرض
الشركة او التي يحتلل أن تساعد

على تقدمها و تطورها.. 
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 ،2 رقم   ،55 إلى   53 ،علار7  البخاري 
الدار البيضاء    ، املعاريف  الطابق4، 

21111 الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 SACCOM CAPITAL الشركة 
GROUP :  1.000 حصة بقيلة 11) 

 رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 SACCOM  100.000 الشركة 
البخاري  زنقة  عنوانه(ا(   GROUP
 5 الطابق  رقم،    ،55 إلى   53 ،علار7 
الدار البيضاء   21111  ، املعاريف   ،

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الو غيفي   الزين  موالي  السيد 
عنوانه(ا( زنقة ابن كثيف إقامة فضاء 

سقراط س طابق 2 شقة 6 املعاريف 
21111 الدار البيضاء املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728325.
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ATLAS SCENT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البفيد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب
ATLAS SCENT شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي أغواطيم 
تلصلوحت آلاعة،  ائر7 تحناوت، 

إقليم الحوز 3-8 الركراكية  - 
41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1(887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ATLAS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SCENT
تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مراكز  واستئجار  وإ ار7  وصيانة 
التففيه واملقاهي وحلامات السباحة 
، وكذلك  والحدائق وبيوت الضيافة 
أو   / و  املنتجات  إمدا ات  آليع 
الخدمات املرتبطة بشكل مباشر أو 

غيف مباشر بتشغيل مركز ترفيهي.
عنوان املقر االآتلاعي : أغواطيم 
تلصلوحت آلاعة،  ائر7 تحناوت، 

إقليم الحوز 8-3 الركراكية  - 41111 

مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  اوعلي  الحسين  السيد 

 Chemin Du Belvédère 74100 28

 Vetraz - Monthoux -France .

.Monthoux France

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  اوعلي  الحسين  السيد 

 Chemin Du Belvédère 74100 28

 Vetraz - Monthoux -France .

Monthoux France

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   21 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 437))).

98I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

BOUSSOUNI SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

توسيع نشاط الشركة 

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم ) العلار7 )9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصا ية ، 

46311، اليوسفية املغرب

BOUSSOUNI SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها االآتلاعي رقم 

348 مكرر حي القدس - 46311 

اليوسفية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(623

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 17  آنبف  في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
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مقهى.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يناير 2121 تحت رقم 20/2020.
99I

omri compta sarl au

 STE ZARKAOUI TRANS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
 STE ZARKAOUI TRANS SARL
AU  شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

املغرب الجديد لرقم 4 قرب مسجد 
اللة جديجة تجزئة املغرب الجديد 
لرقم 4 قرب مسجد اللة جديجة-
العرائش 92111 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
487(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ZARKAOUI TRANS SARL AU
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 
ً
من الشركة في املغرب والخارج ، نيابة

عنها أو نيابة عن أطراف 
نقل العلال.

**النقل الوطني للبضائع
عام  بشكل  وتصدير  استيفا  
الصناعية  للسيارات  غيار  قطع   ،

وغيفها.

التجار7 الوطنية والدولية بجليع 
أشكالها.

العلليات  آليع  عام:  iوبشكل 
املتعلقة بالكائن املشتفك.

أي  اإلعلال  ون  فإن   ،  
ً
وأجيفا  

من  العلليات  آليع  على  قيو  
املحتلل أن يعزز بشكل مباشر أو غيف 

مباشر تطوير الشركة..
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
4 قرب مسجد  املغرب الجديد لرقم 
الجديد  املغرب  تجزئة  اللة جديجة 
اللة جديجة- قرب مسجد   4 لرقم 

العرائش 92111 العرائش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (11   : محلد   الرا�سي  السيد 

حصة بقيلة 111.)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  محلد  الرا�سي  السيد 
 وار اوال  الرياحي قيا 7 سيدي يلاني 
علالة اصيلة 91155 اصيلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  محلد  الرا�سي  السيد 
 وار اوال  الرياحي قيا 7 سيدي يلاني 
علالة اصيلة 91155 اصيلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

أكتوبر 9)21 تحت رقم 725.
(11I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BILLION AJI
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البفيد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

BILLION AJI شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ايلني 
) شقة رقم ) مكتب رقم ) الحي 

الشتوي آليز - 41111 مراكش 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.85789
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 يناير   12 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»411.111  رهم« أي من »11.111) 
عن  »511.111  رهم«  إلى   رهم« 
مع  يون  مقاصة  إآراء    : طريق 
الشركة املحد 7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 4)6))).
(1(I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

 RAIHANA ET AYOUB
GESTION

إعالن متعد  القرارات

RAIHANA ET AYOUB GESTION
 رب العساس رقم 37 سيبع مراكش 

، 41111، مراكش املغرب
 RAIHANA ET AYOUB GESTION

»شركة ذات املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي:  رب 

العساس رقم 37 سيبع  - 41111 
مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3812(
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 7)  آنبف 9)21
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 
العنوان التالي: علار7 الربيع ) الطابق 
8 شارع الغولف سيبع  الثاني الشقة 

مراكش
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 (1111 من  الشركة  راسلال  رفع 
بزيا 7  11111)  رهم  الى   رهم 
عبد  بو ينة  السيد  91111  رهم. 
بنفارس  السيد7  حصة.   511 الزاق 

نزهة 511 حصة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
علار7   : للشركة  االآتلاعي  املقر   :
الربيع ) الطابق الثاني الشقة 8 شارع 

الغولف سيبع مراكش
على  ينص  الذي   :6 رقم  بند 
للشركاء  النقدية  املساهلة  مايلي: 
بو ينة  السيد  التالي:  الشكل  على 
السيد7  51111  رهم.  الرزاق  عبد 

بنفارس نزهة 51111  رهم.
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 (11111 ارتفع راسلال الشركة الى 
111) حصة ثلن   رهم مقسم على 
11)  رهم مقسلة على  كل حصة  
عبد  بو ينة  السيد   : التالي  الشكل 
السيد7 بنفارس  511 حصة.  الرزاق 

نزهة 511 حصة
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 687.
(12I

RICHOMAG

MY DECO  ART
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

RICHOMAG
3) املجاطي إقامة ليلبيس  

املعاريف الدارالبيضاء، 21151، 
الدارالبيضاء املغرب

MY DECO  ART شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي )6 

شارع الال الياقوت مركز تجاري 
الرياض الطابق التاني الرقم 85 

الدارالبيضاء 21511 الدارالبيضاء 
املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.28561(
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 22 أبريل 9)21 تم  تحويل  
للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
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مركز  الياقوت  الال  شارع   6(« من 
التاني  الطابق  الرياض  تجاري 
 21511 الدارالبيضاء   85 الرقم 
الدارالبيضاء املغرب« إلى »شارع ابن 
6 املعاريف  ) الرقم  كتيف نا ية امينة 
الدارالبيضاء     21511 الدارالبيضاء  

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يوليوز 9)21 تحت رقم )28561.
(13I

MOORISH

 WESTMONT GROUP
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة   ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
  WESTMONT GROUP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  ساحة 

الحرية زنقة ) علار7 3  شقة 4 شارع 
األميف موالي عبد  هللا حي املحلدي - 

71111 العيون  املغرب      
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
. WESTMONT GROUP SARL AU

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مواقع إلكتفونية .

ساحة    : املقر االآتلاعي  عنوان 

الحرية زنقة ) علار7 3  شقة 4 شارع 

األميف موالي عبد  هللا حي املحلدي - 

71111 العيون  املغرب    

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 (11  : الحاتمي  فاطلة  السيد7 

بقيلة 11)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 فاطلة الحاتمي عنوانه(ا( 

 2 3 ناصح الدين طابق  3 اقامة انفا 

الدار   21111 املعاريف    32( شقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 فاطلة الحاتمي عنوانه(ا( 

 2 3 ناصح الدين طابق  3 اقامة انفا 

الدار   21111 املعاريف    32( شقة 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   21 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 156/20.

(14I

فيكوج  و سوس ش م م للشريك الوحيد

صوير7  ار ش م م 

SOUIRA DAR SARL 
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

فيكوج  و سوس ش م م للشريك 

الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44111، 

الصوير7 املغرب

 SOUIRA - صوير7  ار ش م م

DAR SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مساكنة 

عند فيكوج  و سوس، رقم 45 شارع 

العقبة،  - 44111 الصوير7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : صوير7 

. SOUIRA DAR SARL - ار ش م م 

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

مساكنة   : عنوان املقر االآتلاعي 
عند فيكوج  و سوس، رقم 45 شارع 

العقبة،  - 44111 الصوير7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : الحسين  اسوس  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

511 حصة    : السيد بناني سعيد 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسوس الحسين عنوانه(ا( 

 44111 البحيف7 الشطر الرابع   ،667

الصوير7 املغرب.

عنوانه(ا(  سعيد  بناني  السيد 

 44111 تافوكت  تجزئة   ،(26

الصوير7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد اسوس الحسين عنوانه(ا( 

 44111 البحيف7 الشطر الرابع   ،667

الصوير7 املغرب

عنوانه(ا(  سعيد  بناني  السيد 

 44111 تافوكت  تجزئة   ،(26

الصوير7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصوير7  بتاريخ 22 يناير 

2121 تحت رقم 23.

(15I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

AZ.MB SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

49 شارع علر بن الخطاب الطابق 3 

رقم 6 ، 91111، طنجة املغرب

AZ.MB SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 

محلد الخامس، علار7 84، الطابق 

الثالث، رقم 8 - 91111 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3(219

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 يناير   (3 املؤرخ في 

ذات  شركة   AZ.MB SARL AU

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

 61.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

الطابق   ،84 علار7  محلد الخامس، 

طنجة   91111  -  8 رقم  الثالث، 

املغرب نتيجة لطريقة و ية.

و عين:

و  املنبهي  عزالدين   السيد(7( 

الشارع  فيسطا،  فيال  عنوانه(ا( 

طنجة   91111  42 رقم  الرئي�سي 

املغرب كلصفي (7( للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

شارع  وفي   2121 يناير   (3 بتاريخ 

محلد الخامس، العلار7 84، الطابق 

الثالث رقم 8 - 91111 طنجة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229851.

(16I
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ACO CONSULTING

 MAROC MACHINE
GROUPE  MMG

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,71
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
  MAROC MACHINE GROUPE

MMG شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 59 ، شارع 
الزرقطوني - إقامة الزهور - الطابق 

الثامن - رقم 24 - 21361 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
454145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
  MAROC MACHINE GROUPE

.MMG
استيفا ،   : غرض الشركة بإيجاز 

تصدير وتسويق الرجام والجرانيت.
 ،  59  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - الزهور  إقامة   - الزرقطوني  شارع 
 21361  -  24 رقم   - الثامن  الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 511   : لعوي�سي  السيد7 حسناء 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 511   : السيد هشام منصوري  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 حسناء لعوي�سي عنوانه(ا( 
 26(11 الساحل    - الخيايطة   وار 

برشيد املغرب.
السيد هشام منصوري  عنوانه(ا( 
 وار االسلاعيلي لحاللفة الغربية  ار 
بوعز7 27223 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 حسناء لعوي�سي عنوانه(ا( 
 26(11 الساحل    - الخيايطة   وار 

برشيد املغرب
السيد هشام منصوري  عنوانه(ا( 
 وار االسلاعيلي لحاللفة الغربية  ار 

بوعز7 27223 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728169.

(17I

CABINET BAHMAD

ATLAS GEO CONSEIL
إعالن متعد  القرارات

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا علار7   ) شقة 
ب )2 الطابق الثاني آليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا علار7   ) شقة 
ب )2 الطابق الثاني آليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب
ATLAS GEO CONSEIL »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7 ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االآتلاعي: 5))تجزئة 

تاركة  - 41111 مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(3147

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 4) يناير 2121

تم اتخاذ القرارات التالية: 
 :2121 جالل سنة   1( قرار رقم  
تعيين السيد  الذي ينص على مايلي: 
للبطاقة  الحامل  الصبيحي  يوسف 
الساكن ب   EE533(6 الوطنية رقم 
مراكش   344 )رقم  حرف  املسيف7 
كلسيفاجر للشركة ملد7 غيف محدو 7.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص   :(3 و   (2 بند رقم  
من  2)و3)  تعديل املوا   على مايلي: 

النظام األسا�سي
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 894.

(18I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PRESTABADR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم ) العلار7 )9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصا ية ، 

46311، اليوسفية املغرب
PRESTABADR شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 9) 
السويقة القديلة مركز سيدي 

أحلد الكنتور - 46311 اليوسفية 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
261(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PRESTABADR
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

والخدمات املؤقتة
أشغال مختلفة و البناء

بيع تجهيزات و أ وات املكاتب.

 (9 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

السويقة القديلة مركز سيدي أحلد 

الكنتور - 46311 اليوسفية املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

اللوحي  الرحيم  عبد  السيد 

11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اللوحي  الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه(ا(  وار الكدية آلاعة سيدي 

شيكر 46311 اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

اللوحي  الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه(ا(  وار الكدية آلاعة سيدي 

شيكر 46311 اليوسفية املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يناير 2121 تحت رقم 23/2020.

(19I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

TRANS JAAFOUR
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم ) العلار7 )9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصا ية ، 

46311، اليوسفية املغرب

TRANS JAAFOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 31 

السويقة القديلة مركز سيدي 

أحلد الكنتور - 46311 اليوسفية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2615



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (5(8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 TRANS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.JAAFOUR
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغيف
نقل البضائع الوطنية والدولية.

 31 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 
السويقة القديلة مركز سيدي أحلد 
الكنتور - 46311 اليوسفية املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : آعفور  توفيق  السيد 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  آعفور  توفيق  السيد 
حي  الهسكوري  الفقيه  شارع   235

السالم 46111 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  آعفور  توفيق  السيد 
حي  الهسكوري  الفقيه  شارع   235

السالم 46111 اسفي املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يناير 2121 تحت رقم 25.

((1I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PRESTASECE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تغييف تسلية الشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم ) العلار7 )9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصا ية ، 

46311، اليوسفية املغرب

PRESTASECE شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي سيكتور 3 
رقم 9)) ب تجزئة م ش ف - 51)43 

بن آرير املغرب.
تغييف تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
2143

 بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تغييف   21(9 17  آنبف  املؤرخ في 
 »PRESTASECE« تسلية الشركة من

. »HINOURTECH« إلى
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بابن آرير  بتاريخ 1) يناير 

2121 تحت رقم 9.
(((I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

PRESTASECE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم ) العلار7 )9 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتصا ية ، 

46311، اليوسفية املغرب
PRESTASECE شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي سيكتور 3 
رقم 9)) ب تجزئة م ش ف - 51)43 

بن آرير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2143

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   21(9 17  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :
الحليم  عبد   )7) السيد  تفويت 
111.) حصة اآتلاعية من  عرفات 
السيد  لفائد7   حصة   (.111 أصل 
(7( عرفات جديجة بتاريخ 3)  آنبف 

.21(9
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بابن آرير  بتاريخ 1) يناير 

2121 تحت رقم 9.
((2I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

HINOURTECH

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم ) العلار7 )9 الحي الحسني 

منطقة األنشطة االقتصا ية ، 

46311، اليوسفية املغرب

HINOURTECH شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي سيكتور 3 

رقم 9)) ب تجزئة م ش ف - 51)43 

بن آرير املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2613

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 17  آنبف 9)21 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

م  تجزئة  ب   ((9 رقم   3 »سيكتور 

ش ف - 51)43 بن آرير املغرب« إلى 

مكرر الحي الحسني نطقة   42 »رقم 

 46311  - االقتصا ية  االنشطة 

اليوسفية  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  باليوسفية   االبتدائية 

يناير 2121 تحت رقم 24/2020.

((3I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

 SOFIHAM IMPORT EXPORT

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

49 شارع علر بن الخطاب الطابق 3 

رقم 6 ، 91111، طنجة املغرب

 SOFIHAM IMPORT EXPORT

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

الرباط، املجلع السكني »الرمال 

الذهبية - ص، علار7 32، طابق ) - 

91111 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.78637

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   21(9 25  آنبف  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 7  حل شركة 

 SOFIHAM الوحيد  الشريك  ذات 

IMPORT EXPORT SARL AU  مبلغ 

وعنوان  1.111)  رهم  رأسلالها 

الرباط،  طريق  اإلآتلاعي  مقرها 

 - الذهبية  »الرمال  السكني  املجلع 

 91111  -  ( طابق   ،32 علار7  ص، 

طنجة املغرب نتيجة ل : حل الشركة 

و تصفيتها بطريقة و ية.

طريق  ب  التصفية  مقر  حد   و 

الرمال   « السكني  املجلع  الرباط، 

 - ( 32، طابق  الذهبية - ص« علار7 

91111 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد(7( الهام  القلعي و عنوانه(ا( 

 A النخيل  تجزئة  البالية،  طنجة 

 91111  85 3 الشقة  5 الطابق  رقم 

طنجة املغرب كلصفي (7( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابر7 و محل تبليغ العقو  و الوثائق 

الرباط،  طريق   : بالتصفية  املتعلقة 

 - الرمال الذهبية   « املجلع السكني 

ص« علار7 32، طابق ) - طنجة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229849.

((4I



(5(9 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

MOORISH

MOORISH INC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة   ، 21111، الدار البيضاء 

املغرب
MOORISH INC SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ساحة 
الحرية زنقة ) علار7 3  شقة 4 شارع 
األميف موالي عبد  هللا حي املحلدي  - 

71111   العيون  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3157(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. MOORISH INC SARL AU
إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواقع إلكتفونية.
ساحة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الحرية زنقة ) علار7 3  شقة 4 شارع 
األميف موالي عبد  هللا حي املحلدي  - 

71111   العيون  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 (11   : السيد7 فاطلة الحاتمي  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 فاطلة الحاتمي  عنوانه(ا( 
 2 3 ناصح الدين طابق  3 اقامة انفا 
الدار   21111 املعاريف    32( شقة 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 فاطلة الحاتمي  عنوانه(ا( 
 2 3 ناصح الدين طابق  3 اقامة انفا 
الدار   21111 املعاريف    32( شقة 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 157/20.
((5I

NEW BAT HOUSE

NEW BAT HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW BAT HOUSE
 وار القايد رقم 983) آلاعة 
حربيل الحي الصناعي مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
NEW BAT HOUSE شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وار القايد 

رقم 983) آلاعة حربيل الحي 
الصناعي مراكش - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1(935

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 NEW  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.BAT HOUSE

جدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الذي  التشطيب  و  التشييد  و  البناء 
اعلال  هي  و  كثيف7  اعلال  يضم 
الحدا 7  النجار7  السباكة  الكهرباء 

التنقيب عن املعا ن ...و غيفها..
:  وار  االآتلاعي  املقر  عنوان 
حربيل  آلاعة   (983 رقم  القايد 
 41111  - مراكش  الصناعي  الحي 

مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

10.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
 (11   : محلد  اليبدري  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اليبدري محلد عنوانه(ا( 
النخيل الشلالي   (19 حي كنون رقم 

مراكش 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد اليبدري محلد عنوانه(ا( 
النخيل الشلالي   (19 حي كنون رقم 

مراكش 41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلراكش   التجارية 
رقم  تحت   2121 يناير   (7

.M01_20_2020026
((6I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

CITY MARKETING
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

CITY MARKETING شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل 
بالطابق االر�سي زنقة 2 رقم 25 حي 

االمل عين هارون  - 31111 فاس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.61613

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 يناير   17 في  املؤرخ 

املصا قة على :

ذهبي  آلال    )7) السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   811

 )7) السيد  حصة لفائد7    (11.111

يونس بهري بتاريخ 17 يناير 2121.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 380/2020.

((7I

EL FACHTALI CONSEIL

PALAIS GHARNATA
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب

PALAIS GHARNATA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رياض 
زيتون  رب العرصة رفم 6-5  - 

41111 مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(((55

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   21(4 يونيو   14 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »611.111.)  رهم« 

 2.111.111« إلى  »411.111  رهم« 

 رهم« عن طريق :  إ ماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   18 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

5)21 تحت رقم 44))7.

((8I
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

CITY MARKETING
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تعيين مسيف آديد للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

CITY MARKETING  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل 
بالطابق االر�سي زنقة 2 رقم 25 حي 
االمل عين هارون - 31111 فاس 

املغرب.
تعيين مسيف آديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61613

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 يناير   17 املؤرخ في 
بهري  مسيف آديد للشركة السيد(7( 

يونس كلسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 380/2020.

((9I

EL FACHTALI CONSEIL

ACTIVEWEB
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
ACTIVEWEB شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

عالل الفا�سي تجزئة راطلة علار7 
89 الطابق األول الشقة رقم 5  - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(12127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ACTIVEWEB

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخدمات .

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

عالل الفا�سي تجزئة راطلة علار7 89 

الطابق األول الشقة رقم 5  - 41111 

مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

  : ا بن  ريس  جديجة  السيد7 

11) حصة بقيلة 11)  رهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ا بن  ريس  جديجة  السيد7 

إقامة   9 الشقة   (6 علار7  عنوانه(ا( 

 81111 الحي املحلدي    2 السعا 7 

أكا ير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  كلمي  أمين  السيد 

 41111   675 سوكوما سو ري رقم 

مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم )59))).

(21I

DENTOX SARL

DENTOX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

DENTOX SARL
زنقة الراس االسو  رقم 41,الطابق 
الثاني شقة رقم 6 ، 91111، طنجة 

املغرب
DENTOX SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 
الراس االسو  رقم 41,الطابق  

الثاني شقة رقم 6 - 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(13433

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. DENTOX SARL
استيفا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع األآهز7 الطبية.
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الراس االسو  رقم 41,الطابق  الثاني 
شقة رقم 6 - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي:

 51   : الخضيفي   وسيم  السيد 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 51   : الحجامي  محلد  السيد 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الخضيفي  وسيم  السيد 
اقريشا  عنوانه(ا(  وار   R35((94
 32111 حديفة   بني  هللا  عبد  بني 

الحسيلة  املغرب.

 KB الحجامي  محلد  السيد 
البالية  طنجة  عنوانه(ا(   (2139(
املتوسط رقم  البحر االبيض  تجزئة 

42))  91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الخضيفي  وسيم  السيد 
اقريشا  عنوانه(ا(   وار   R35((94
 32111 حديفة   بني  هللا  عبد  بني 

الحسيلة  املغرب
 KBالحجامي محلد  السيد 
البالية  طنجة  عنوانه(ا(   (2139(
املتوسط رقم  البحر االبيض  تجزئة 

42))  91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229917.

(2(I

fiduciaire al hayat

DREI FINGER LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

fiduciaire al hayat
 av Tchaikovski residence joba
 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc
 DREI FINGER LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشفين الطابق 2 رقم 

3 - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(132(3
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DREI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.FINGER LOGISTIQUE
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النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي لنقل البضائع.

شارع   5  : عنوان املقر االآتلاعي 

يوسف ابن تاشفين الطابق 2 رقم 3 

- 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

حصة   334   : السيد عز7 أحلد 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد  ورار يوسف :  333 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد بطاس محلد :  333 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

بقيلة   334  : أحلد  عز7  السيد 

11)  رهم.

السيد  ورار يوسف : 333 بقيلة 

11)  رهم.

السيد بطاس محلد : 333 بقيلة 

11)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عز7 أحلد عنوانه(ا( تجزئة 

الحاج قدور سيدي   69 اإلز هار رقم 

 51(12 الكيفان  مول  سليلان 

مكناس املغرب.

عنوانه(ا(  يوسف  السيد  ورار 

 51171 سبع عيون   2 السعا 7  حي 

مكناس املغرب.

عنوانه(ا(  محلد  بطاس  السيد 

ايت  او  سبع عيون 51171 مكناس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  محلد  بطاس  السيد 

ايت  او  سبع عيون 51171 مكناس 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 3)132).

(22I

 SOCIETE ORIENTAL SECURITE ET

GARDIENNAGE SARL

 SOCIETE ORIENTAL

 SECURITE ET

GARDIENNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 SOCIETE ORIENTAL SECURITE

ET GARDIENNAGE SARL

حي التقدم 2 علار7التنلية بلوك 

ب2  رقم 7 ، 61111، وآد7 املغرب

 SOCIETE ORIENTAL SECURITE

ET GARDIENNAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي التقدم 

2 علار7التنلية بلوك ب2  رقم 7  - 

61111 وآد7  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE ORIENTAL SECURITE

.ET GARDIENNAGE

اشغال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحراسة.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

ب2   بلوك  علار7التنلية   2 التقدم 
رقم 7  - 61111 وآد7  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 541   : مريمي  مليكة  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 361   : زركيط   امليلو   السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  مريمي  مليكة  السيد7 
  6 رقم   6 ب  الوفاق  الحسني  حي 

61111 وآد7  املغرب.
عنوانه(ا(  السيد امليلو  زركيط  
حي التقدم 2 علار7التنلية بلوك ب2  

رقم 7  61111 وآد7  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  مريمي  مليكة  السيد7 
  6 رقم   6 ب  الوفاق  الحسني  حي 

61111 وآد7  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 331.
(23I

FUDICAIRE ISMAILI

STE H T S M SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 رقم 17 السلار7 ، 

ES-SMARA MAROC ،72111
STE H T S M SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

 AV وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 HASSAN II BLOC N° 12 ES

SEMARA - 72000 السلار7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(859

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE H : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.T S M SARL AU
: اال شغال  غرض الشركة بإيجاز 

العامة.
 AV  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 HASSAN II BLOC N° 12 ES
SEMARA - 72000 السلار7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 
4.111.111  رهم، مقسم كالتالي:

  : حنني  املالك  عبد  السيد7 
11)  رهم  بقيلة  حصة   41.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد املالك حنني عنوانه(ا( 
شارع عبد املالك بن مروان الشطر 
 71111 العيون   41 الرقم  الثاني 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد عبد املالك حنني عنوانه(ا( 
شارع عبد املالك بن مروان الشطر 
 71111 العيون   41 الرقم  الثاني 

العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  االبتدائية بالسلار7  

2121 تحت رقم 15/2020.
(24I

comptafine

BBK IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

comptafine
 rue fnedeq ، 20230، (

casablanca maroc
BBK IMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 64 شارع 
الرميطاج   الدار البيضاء 21231 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

454315
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BBK  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.IMMO
مدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
64 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

الرميطاج 
الدار   21231 البيضاء   الدار 

البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 
11.111.111)  رهم، مقسم كالتالي:

 DALMAZ GROUP الشركة 
33.111  رهم  حصة بقيلة   :  330

للحصة .
 ISWA HOLDING :  330 الشركة
حصة بقيلة 33.111  رهم للحصة .
الشركة HGS :  340 حصة بقيلة 

34.111  رهم للحصة .
 DALMAZ GROUP : الشركة 

331 بقيلة 33.111  رهم.
 ISWA HOLDING : 330 الشركة

بقيلة 33.111  رهم.
بقيلة   HGS : 340 الشركة 

34.111  رهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 DALMAZ GROUP الشركة 
و  الرويح  حلا   زنقة   (3 عنوانه(ا( 
فرانس  السكات  الرحيم  عبد   ائر7 
الدار   21231 البيضاء  الدار  فيل 

البيضاء املغرب.
 ISWA HONDING الشركة 
الطابق  ورير  ايت  زنقة   3 عنوانه(ا( 
الدار   21231 الدار البيضاء  التاني   

البيضاء املغرب.
زنقة   3 عنوانه(ا(   HGS الشركة 
ايت ورير الطابق التاني   الدار البيضاء 

casablanca 21231 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

زهر  آلون  بن  اناس  السيد  
 2 لوت سامية   ،  56 رقم  عنوانه(ا( 
الدار   21231 شارع قصر النخيل.   ،

البيضاء املغرب
السيد نوفل جبازي عنوانه(ا( 45 
 Rue de l’Ardeche, Polo. 20230

الدار البيضاء املغرب
صدفين  بنحيون  السيد  السيد 
رياض  تجزئة  عنوانه(ا(  محلد 
النواصر  بوعز7  )2  ار  رقم  باترين 
الدار البيضاء   21231 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم )72832.
(25I

AUDIT CONSULT MOUFARREH

SYSTEMERP
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

AUDIT CONSULT MOUFARREH
 AVENUE LALLA MERYEM N° 1(

، 30000، FES MAROC
SYSTEMERP شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 رقم 
5 مكتب رقم 4 إقامة فاطلة شارع 
موالي رشيد األطلس طريق صفرو - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(699
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SYSTEMERP
غرض الشركة بإيجاز : - تطوير و 

تسويق برامج إعالمية

- تجليع أنظلة معلوماتية

- االستشار7 و الخبف7 .

علار7   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
فاطلة  إقامة   4 رقم  مكتب   5 رقم 

طريق  األطلس  رشيد  موالي  شارع 

صفرو - 31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييدها 

بالسجل التجاري  .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

95 حصة    : السيد7 لطيفة برا 7 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

5 حصة    : السيد7 صوفيا مفرح 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  برا 7  لطيفة  السيد7 

تجزئة الكولومب طريق ايلوزار   33

31111 فاس املغرب.

عنوانه(ا(  مفرح  صوفيا  السيد7 

تجزئة الكولومب طريق ايلوزار   33

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  برا 7  لطيفة  السيد7 

تجزئة الكولومب طريق ايلوزار    33

31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 354.

(26I

SAGEXPERT

H2M-IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

H2M IMMOBILIER

طريق املجاهدين مركب  يار طنجة 

مجلوعة ) علار7)  متجر رقم ) 

طنجة ، 91111، طنجة املغرب

H2M-IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

املجاهدين مركب  يار طنجة 

مجلوعة ) علار7)  متجر رقم ) 

طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

H2M- : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.IMMOBILIER

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.

طريق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

طنجة  مركب  يار  املجاهدين 

 ( رقم  متجر  علار7)    ( مجلوعة 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (11   : الحيبور   محلد  السيد 

حصة بقيلة 111.)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد الحيبور  عنوانه(ا( 

مراكش   (1 ارفو  الشقة   (5 علار7 

41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد الحيبور  عنوانه(ا( 

مراكش   (1 ارفو  الشقة   (5 علار7 

41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 627.

(27I



(5(3 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

ORIEN.COMPTA

YOUNES ANASS CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

ORIEN.COMPTA
52 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 61311،
 بركان املغرب

 YOUNES ANASS CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
و عنوان مقرها االآتلاعي رقم 12 

الطابق االول تجزئة بنصالح الشطر 
الثامن - 61311 بركان .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55((
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تحويل   2121 يناير   (4 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدو 7«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 75.

(28I

ORIEN.COMPTA

YOUNES ANASS CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 7

 ذات الشريك الوحيد
تعيين مسيف آديد للشركة

ORIEN.COMPTA
52 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 61311، بركان 
املغرب

YOUNES ANASS CAR  شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 12 

الطابق االول تجزئة بنصالح الشطر 
الثامن - 61311 بركان املغرب.

تعيين مسيف آديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55((

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين   2121 يناير   (4 املؤرخ في 
مسيف آديد للشركة السيد(7( عزاوي 

يسرى كلسيف وحيد.
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 75.
(29I

ORIEN.COMPTA

YOUNES ANASS CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ORIEN.COMPTA
52 شارع محلد الخامس حي 

الحسني بركان ، 61311، بركان 
املغرب

YOUNES ANASS CAR شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 12 

الطابق االول تجزئة بنصالح الشطر 
الثامن - 61311 بركان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.55((
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 يناير   (4 في  املؤرخ 

املصا قة على :
الحسن   )7) السيد  تفويت 
حصة اآتلاعية من   411 الزجنيني 
أصل 111.) حصة لفائد7  السيد (7( 

يسرى عزاوي بتاريخ 5) يناير 2121.
الحسن   )7) السيد  تفويت 
حصة اآتلاعية من   211 الزجنيني 
أصل 111.) حصة لفائد7  السيد (7( 
آليلة بعزاوي بتاريخ 5) يناير 2121.
الحسن    )7) السيد  تفويت 
حصة اآتلاعية من   211 الزجنيني 
أصل 111.) حصة لفائد7  السيد (7( 
محلد بعزاوي بتاريخ 5) يناير 2121.
الحسن   )7) السيد  تفويت 

حصة اآتلاعية من   211 الزجنيني 
السيد  لفائد7   حصة   (.111 أصل 
يناير   (5 رشيد البعزاوي بتاريخ   )7)

.2121
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 75.
(31I

accountirabia

امـلو وود
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

accountirabia
 رب بوشنتوف زنقة 25 رقم )3)، 
 رب السلطان الفداء ، 211111، 

الدارالبيضاء املغرب
امـلو وو  شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

(في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2) زنقة 

صبفي بوآلعة الطابق االول الشقة 
رقم 6 - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.314595

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 يناير   18 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
مبلغ  وو    امـلو  الوحيد  الشريك 
وعنوان  11.111)  رهم  رأسلالها 
صبفي  زنقة   (2 اإلآتلاعي  مقرها 
 6 بوآلعة الطابق االول الشقة رقم 
- 21111 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : ازمـة اقتصا ية.
زنقة   (2 و حد  مقر التصفية ب 
صبفي بوآلعة الطابق االول الشقة 
الدارالبيضاء   21111 املغرب   6 رقم 

املغرب. 
و عين:

و  امـلو  هيشـام   السيد(7( 
 (15 بلوك  حي اللة مريم  عنوانه(ا( 
رقم 5) 21111 الدارالبيضاء املغرب 

كلصفي (7( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقو   تبليغ  محل  و   املخابر7 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727973.

(3(I

CABINET MARZAK MOHAMMED

IMMOCOB TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

 CABINET MARZAK

MOHAMMED

 N°38 RUE LONDON APPT01

 EL JADIDA ، 24013، EL JADIDA

MAROC

IMMOCOB TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 32 

شارع آبفان جليل آبفان إقامة 

نسيم تجزئة النجد - 24111 

الجديد7 املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.56(9

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   21(9 5)  آنبف  في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »3.111.111  رهم« 

»4.111.111  رهم« إلى »7.111.111 

مقاصة  إآراء    : طريق  عن   رهم« 

مع  يون الشركة املحد 7 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالجديد7  بتاريخ 3) يناير 

2121 تحت رقم 24678.

(32I



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (5(7

SAGEXPERT

 SAGEXPERT
SARL AU

إعالن متعد  القرارات

SAGEXPERT
شارع موالي اسلاعيل إقامة السالم  

الشعبي لإلسكان الطابق الثاني 
املكتب 47 طنجة ، 91111، طنجة 

املغرب
SAGEXPERT SARL AU  »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7 ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االآتلاعي: شارع 
موالي اسلاعيل إقامة السالم  
الشعبي لإلسكان الطابق الثاني 

املكتب 47 طنجة - 91111 طنجة 
املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.69845
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2)  آنبف 9)21
تم اتخاذ القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
مايلي: تلديد نشا ط الشركة 

على  ينص  الذي   :2- رقم  قرار 
مايلي: تحويل املقر اإلآتلاعي 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
طريق  عن  الشركة  نشاط  امتدا  
بشكل  التنظيلية  الرقابة   - إضافة: 
وبالتالي   ، التصليم  مكتب   -  ، عام 
للشركة  الرئي�سي  النشاط  فإن   ،
امليكانيكا  في  فنية  جبف7   1- سيكون 
الرقابة التنظيلية بشكل   2- العامة. 
عام. -3 مكتب التصليم االستشارات 

والتدريب املنهي
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  اإلآتلاعي  املقر  تحويل 
رقم  زيا   ابن  طارق  ا ريسية  من 
إلى   8 الطابق الرابع املكتب رقم   93
شارع موالي اسلاعيل إقامة السالم  
الثاني  الطابق  لإلسكان  الشعبي 

املكتب 47 طنجة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 372.
(33I

SAGEXPERT

YS RAINBOW
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

YS RAINBOW
شارع يوسف ابن تاشفين الطابق 

الثاني شقة رقم 3 طنجة ، 91111، 
TANGER املغرب

YS RAINBOW  شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

يوسف ابن تاشفين الطابق الثاني 
شقة رقم 3 طنجة - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(13335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 YS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. RAINBOW
: • استيفا   غرض الشركة بإيجاز 
منتجات  وتصدير  املجوهرات  حلي 

الحرف اليدوية املغربية
• استيفا  وتصدير..

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الثاني  الطابق  تاشفين  ابن  يوسف 
طنجة   91111  - طنجة   3 شقة رقم 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد يونس الصفري  
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يونس الصفري  عنوانه(ا( 
 5 رقم  العراق  زنقة  الحسنية  حي 

طنجة 91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد يونس الصفري  عنوانه(ا( 
 5 رقم  العراق  زنقة  الحسنية  حي 

طنجة 91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 626.

(34I

FUDICAIRE ISMAILI

Sté.K.V.P S.Sarl
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 رقم 17 السلار7 ، 

ES-SMARA MAROC ،72111
Sté.K.V.P S.Sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

 QUARTIER INDUSTRIEL BLOC
 A N19 ES-SEMARA - 72000

السلار7 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(63(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 أبريل   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Sté.K.V.P S.Sarl

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 SECURITE .GARDIENNAGE ET

.SURVEILLANCE

 : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 QUARTIER INDUSTRIEL BLOC

 A N19 ES-SEMARA - 72000

السلار7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

العلوي موالي  السيد االسلاعلي 

رشيد :  811 حصة بقيلة 11)  رهم 

للحصة .

السيد7 شريفة آها  :  211 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

العلوي موالي  السيد االسلاعلي 

رقم   (4 الزنقة  عنوانه(ا(  رشيد 

 72111 الرشيدية  الحيط  حي   (16

السلار7 املغرب.

عنوانه(ا(  آها   شريفة  السيد7 

الحيط  حي   (16 رقم   (4 الزنقة 

الرشيدية 72111 السلار7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

العلوي موالي  السيد االسلاعلي 

رقم   (4 الزنقة  عنوانه(ا(  رشيد 

 72111 الرشيدية  الحيط  حي   (16

السلار7 املغرب

عنوانه(ا(  آها   شريفة  السيد7 

الحيط  حي   (16 رقم   (4 الزنقة 

الرشيدية 72111 السلار7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالسلار7  بتاريخ 1) أبريل 

9)21 تحت رقم 81.

(35I



(5(5 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

comptafine

BBK ENERGY
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

comptafine
 rue fnedeq ، 20230، (

casablanca maroc
BBK ENERGY شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 64 شارع 
الرميطاج  الدار البيضاء 21231 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45431(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BBK  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ENERGY
تاآر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
البتفولية  املنتجات  وآليع  الوقو  

ومشتقاتها.
64 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

الرميطاج  
الدار   21231 البيضاء  الدار 

البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 
11.111.111)  رهم، مقسم كالتالي:

 DALMAZ GROUP الشركة 
34.111  رهم  حصة بقيلة   :  340

للحصة .
 ISWA HOLDING :  330 الشركة
حصة بقيلة 33.111  رهم للحصة .
الشركة HGS :  330 حصة بقيلة 

33.111  رهم للحصة .
 DALMAZ GROUP : الشركة 

341 بقيلة 34.111  رهم.
 ISWA HOLDING : 330 الشركة

بقيلة 33.111  رهم.
بقيلة   HGS : 330 الشركة 

33.111  رهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 DALMAZ GROUP الشركة 
و  الرويح  حلا   زنقة   (3 عنوانه(ا( 
فرانس  السكات  الرحيم  عبد   ائر7 
الدار    21231 البيضاء  الدار  فيل 

البيضاء املغرب.
 ISWA HOLDING الشركة 
الطابق  ورير  ايت  زنقة   3 عنوانه(ا( 
التاني 21231 الدار البيضاء املغرب.

زنقة   3 عنوانه(ا(   HGS الشركة 
ايت ورير الطابق التاني 21231 الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
زهر  آلون  بن  أنس  السيد 
 2 لوت سامية   ،  56 رقم  عنوانه(ا( 
الدار   21231 شارع قصر النخيل.   ،

البيضاء املغرب
محلد  صدفيين  بنحيون  السيد 
رقم  باترين  رياض  تجزئة  عنوانه(ا( 
 21231 النواصر   بوعز7  )2  ار 

الدارالبيضاء املغرب
السيد نوفل جبازي عنوانه(ا( 45 
 LARDECHE POLO 20230 زنقة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 9)7283.
(36I

AMJ MANAGEMENT

TWENTY INVEST AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االر ن  اقامة يامنة   2 الطابق 

االول رقم 31   طنجة ، 91111، 
طنجة املغرب

Twenty invest Agency  شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع  
االر ن اقامة يلنا 2   في الطابق األول 

رقم 31 ، طنجة - 91111  طنجة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(13257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. Twenty invest Agency
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
شارع    : االآتلاعي  املقر  عنوان 
االر ن اقامة يلنا 2   في الطابق األول 
طنجة    91111  - طنجة   ،  31 رقم 

املغرب .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 (11   : البوالني  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
البوالني عنوانه(ا(  السيد محلد 
رقم  طابق4  زنقة لبنان اقامة يلنا   

59 ، طنجة 91111  طنجة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
البوالني عنوانه(ا(  السيد محلد 
رقم  طابق4  زنقة لبنان اقامة يلنا   

59 ، طنجة 91111  طنجة املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229756.

(37I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 MAKEA PROJECT
 COMPANY

MPC
إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البفيد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

 MAKEA PROJECT COMPANY«
MPC« »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: 57 شارع 
موريتانيا صندوق البفيد 2619 - 
MARRAKECH 41111 املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(11655
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
9)21 تم اتخاذ  12  آنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
رفع الرأسلال االآتلاعي الذي يبلغ 
مقسم  90.000,00  رهم  حاليا 
حصة اآتلاعية من فئة   911 على 
الواحد7  للحصة  100,00  رهم 
ومحرر بكامله بلبلغ  2.010.000,00 
 رهم لرفعه إلى 2.100.000,00  رهم 
من جالل تقديم عقار من امللتلكات 
إصدار  أي  للشركاء،  الخاصة 
آديد7  اآتلاعية  حصة   21.911
100,00  رهم للواحد7 والتي  بقيلة 
اكتتبت كلها وحررت بكاملها كالتالي 
 6.711  = تازي  مجدولين  السيد7    :
احلد  السيد  اآتلاعية،  حصة 
اآتلاعية  حصة   6.711  = قا ري 
 6.711   = الفي  موحسن  والسيد 

حصة اآتلاعية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
 6 املوا   املوافقة على تعديل  مايلي: 

و 7 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 6)6))).
(38I



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (5(6

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

.STE BETRAVART SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محلد الخامس رقم 13 

الطابق الثاني جنيفر7 ، 54111، 
جنيفر7 املغرب

 .STE BETRAVART SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 3) 

زنقة 9 سيدي بوتزوكاعت جنيفر7  - 
54111 جنيفر7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3(9(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

..BETRAVART SARL A.U
األعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املختلفة واملقايضة .
 (3 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 
زنقة 9 سيدي بوتزوكاعت جنيفر7  - 

54111 جنيفر7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 521.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 5.211   : محلد  نعيم  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  محلد  نعيم  السيد 
بوتزوكاعت  سيدي   9 زنقة   (3 رقم 

جنيفر7  54111 جنيفر7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  محلد  نعيم  السيد 
بوتزوكاعت  سيدي   9 زنقة   (3 رقم 

جنيفر7  54111 جنيفر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  االبتدائية بخنيفر7  

2121 تحت رقم )2.
(39I

HELP ENTREPRISE

HEALTH 4 YOU
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
HEALTH 4 YOU شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي طريق 
الوازيس زنقة رقم 2 رقم 6 حي 

الوازيس سكوير مكتب ب  12)   - 
31)21 الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.321947
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   21(9 25  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :
بناني  حاتم    )7) السيد  تفويت 
من  اآتلاعية  حصة   7.111 زياتني 
 )7) السيد  11) حصة لفائد7   أصل 
25  آنبف  بتاريخ  بومبارك  عصام  

.21(9
بناني  حاتم    )7) السيد  تفويت 
من  اآتلاعية  حصة   3.111 زياتني 
السيد  لفائد7   حصة   (11 أصل 
25  آنبف  أمغار بتاريخ  ابراهيم    )7)

.21(9
بالمين  أمين     )7) تفويت السيد 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   7.111
 )7) السيد  لفائد7   حصة   (11
25  آنبف  بتاريخ  جالدي  الحسين  

.21(9
بالمين  أمين     )7) تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   3.111
11) حصة لفائد7  السيد (7( ابراهيم  

أمغار بتاريخ 25  آنبف 9)21.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم )5)728.
(41I

احلي مو�سى

ارسطار ترنس
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

احلي مو�سى
حي اوال  ابراهيم زنقة 4) ، 62511، 

الناظور املغرب
افسطار ترنس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
 HAY AL وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 MASSIRA AL AROUIT NADOR

NADOR 62550 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(7483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(8 مارس   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اإلقتضاء بلختصر تسليتها : افسطار 

ترنس.
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  الوطني  و  الدولي 

الغيف.
 HAY AL : عنوان املقر االآتلاعي 
 MASSIRA AL AROUIT NADOR

NADOR 62550 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : محلد  افقيف  السيد 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 السيد افقيف محلد : 111) بقيلة 
11)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  محلد  افقيف  السيد 
 62551 العروي   السلار7  شارع 

NADOR املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  محلد  افقيف  السيد 
الناظور  العروي  السلار7  شارع 

NADOR 62551 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 1) أبريل 

8)21 تحت رقم 465.
(4(I

HELP ENTREPRISE

 REDAYA MAROC
MODERNE

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
حل شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
 REDAYA MAROC MODERNE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7(في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 23 زنقة 
بوريد الطابق 2 شقة 4 الصخور 
السو اء - 21291 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.334999

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تقرر حل  )3  آنبف  املؤرخ في 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
  REDAYA MAROC MODERNE
مبلغ رأسلالها 31.111  رهم وعنوان 
بوريد  زنقة   23 اإلآتلاعي  مقرها 
الصخور السو اء   4 2 شقة  الطابق 
- 21291 الدارالبيضاء املغرب نتيجة 

ل : عدم بلوغ الهدف.
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زنقة   23 و حد  مقر التصفية ب 
الصخور   4 شقة   2 الطابق  بوريد 
البيضاء  الدار   21291  - السو اء 

املغرب. 
و عين:

عبدالرحلان   محلد  السيد(7( 
االناقة  اقامة  عنوانه(ا(  و  الصديق 
علار7 3) رقم 2 عين السبع  21591 
 )7) كلصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728459.

(42I

AFAK LILAAKAR

أراق للعقار
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

AFAK LILAAKAR
 ANGLE ROUTE OULED (34

 ZIANE ET RUE ASSWAN ETAGE
 4 N°7 ، 20340، CASABLANCA

MAROC
أفاق للعقار شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 34) زاوية 

طريق اوال  زيان و شارع اصوان 
الطابق الرابع رقم 7 - 21341 الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.273473

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 يناير   (4 في  املؤرخ 

املصا قة على :
عبدالغني   )7) السيد  تفويت 
من  اآتلاعية  حصة   511 الخر�سي 
السيد  لفائد7   حصة   (.111 أصل 
4) يناير  (7( عبد املجيد نوبيف بتاريخ 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم )72832.

(43I

STE FIDUTRA-COM

FIL AU SOUK
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUTRA-COM

علار7 البفكة الطابق 3 رقم 9) شارع 

عالل الفا�سي ، 41111، مراكش 

املغرب

FIL AU SOUK شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 

البفكة الطابق 3 رقم 9) شارع عالل 

الفا�سي  - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(995

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FIL AU : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SOUK

استيفا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير البضائع التقليدية.

علار7   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
9) شارع عالل  3 رقم  البفكة الطابق 

الفا�سي  - 41111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

كوركون  اوزاج  كوركون  السيد7 

وزاك ان كاييل  :  11) حصة بقيلة 

11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

كوركون  اوزاج  كوركون  السيد 

فرنسا  عنوانه(ا(  كاييل   ان  وزاك 

75121 باريس فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

كوركون  اوزاج  كوركون  السيد 

فرنسا  عنوانه(ا(  كاييل   ان  وزاك 

75121 باريس فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم )55))).

(44I

CAF MAROC

NAD&MAR BEAUTE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

Nad&Mar BEAUTE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ساحة 

ابراهيم الرو اني السينا اقامة 

بيتهوفن II الطابق الثالث رقم 82 - 

91111 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(134(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Nad&Mar BEAUTE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجليل.

ساحة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

اقامة  السينا  الرو اني  ابراهيم 

 -  82 الطابق الثالث رقم   II بيتهوفن 

91111 طنجة  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 51   : الشافعي  سار7  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 RUIZ GARCIA السيد 

حصة   SEBASTIAN FELIPE :  50

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 سار7 الشافعي عنوانه(ا( 

 91151  (35 رقم   2 النزاهة  تجزئة 

اصيلة املغرب.

 RUIZ GARCIA السيد 

عنوانه(ا(   SEBASTIAN FELIPE

إسبانيا ; .. إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 سار7 الشافعي عنوانه(ا( 

 91151  (35 رقم   2 النزاهة  تجزئة 

اصيلة املغرب

 RUIZ GARCIA السيد 

عنوانه(ا(   SEBASTIAN FELIPE

إسبانيا ; .. إسبانيا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229897.

(45I
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MARCHICA CONSEIL

YAZID-BANG  RENT A CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق )، شقة 

)، الناظور. ، 62111، الناظور 
املغرب

  YAZID-BANG  RENT A CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي املطار،  
ايلو 27، تجزئة رقم 55-54 - 1)621 

الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. YAZID-BANG  RENT A CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
27، تجزئة رقم 54-55  ايلو  املطار،  

- 1)621 الناظور املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد الحبيب بنغر 7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحبيب بنغر 7 عنوانه(ا( 
حي املطار،  ايلو 27، تجزئة رقم -54

55 1)621 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الحبيب بنغر 7 عنوانه(ا( 
حي املطار،  ايلو 27، تجزئة رقم -54

55 1)621 الناظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 3483.
(46I

مكتب ب. ميد لالستشارات

RIF EUROP
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

تأسيس شركة
RIF EUROP  ش. م. م  - شريك 

وحيد
ذات رأسلال  11111.11)  رهم

املقر االآتلاعي: أوال  ميلون رقم 
-85 الناظور 

بتاريخ   عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  وضع  تم    13/01/2020
األسا�سي لشركة محدو 7 املسؤولية 
الخصائص  ذات  وحيد-   –شريك 

التالية :
التسلية : ريف اوروب  ش. م. م  - 

شريك وحيد
الهدف: 

• النقل الدولي و الوطني للبضائع 
لحساب الغيف

• االرساليات
مبلغ  في  حد   الرأسلال: 
إلى  مقسلة  11.111.11)  رهم 
 (11 111) حصة اآتلاعية بقيلة  
 رهم للحصة الواحد7 مدفوعة نقدا 

بكاملها موزعة على الشكل التالي:
• احلد املداني        : 111) حصة

في  تبتدئ   : االآتلاعية  السنة   
)3  يسلبف من  فاتح يناير و تنتهي في 

كل سنة .
سنة ابتدءا من تاريخ   99  : املد7 

تسجيلها في السجل التجاري .
احلد  السيد  عين   : التسييف 
التعريف  لبطاقة  الحامل  املداني، 
8574)5، كلسيف   الوطنية رقم   س 
غيف  ملد7  للشركة  وحيد  وشريك 

محدو 7 .

بكتابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  باملحكلة  الضبط 

بالناظور يوم:  14/01/2020  

السجل   .....62. عد :  تحت 

التجاري رقم: 9533)

(47I

DANI CONSEILS

MUSAROU PLOMB

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

DANI CONSEILS

 RESID AL AMANE GH 26

 IMM  L207 1ETAGE N°3 AIN

 SEBAA FIDUCIAIRE، 20250،

CASABLANCA MAROC

MUSAROU PLOMB شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الزنقة 7 

الرقم 5 الطابق 2 الشقة 4 السعا 7 

سيدي البفنو�سي  - 1)216 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.388163

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 يناير   19 في  املؤرخ 

املصا قة على :

املصطفى   )7) السيد  تفويت 

111.) حصة اآتلاعية من  اعرورو 

السيد  لفائد7   حصة   (.111 أصل 

(7( عبد هللا الهاشمي بتاريخ 19 يناير 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728373.

(48I

DANI CONSEILS

FOOD PLOMB
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DANI CONSEILS
 RESID AL AMANE GH 26

 IMM  L207 1ETAGE N°3 AIN
 SEBAA FIDUCIAIRE، 20250،

CASABLANCA MAROC
FOOD PLOMB شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 258 زنقة 
العربي البناي  رب فريحة قرية 

الجلاعة - 21431 الدار البيضاء 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.283925
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 يناير   19 في  املؤرخ 

املصا قة على :
سعيد اعرورو   )7) تفويت السيد 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   (.111
 )7) السيد  لفائد7   حصة   (.111
احلد آديوي بتاريخ 19 يناير 2121.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728372.
(49I

DANI CONSEILS

AROUSABAT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DANI CONSEILS
 RESID AL AMANE GH 26

 IMM  L207 1ETAGE N°3 AIN
 SEBAA FIDUCIAIRE، 20250،

CASABLANCA MAROC
AROUSABAT شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 258 زنقة 
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العربي البناي  رب فريحة قرية 

الجلعة - 21431 الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(94855

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 يناير   19 في  املؤرخ 

املصا قة على :
سعيد اعرورو   )7) تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   (.111

 )7) السيد  لفائد7   حصة   (.111

زكرياء زريكيل بتاريخ 19 يناير 2121.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728371.

(51I

MARCHICA CONSEIL

PLATFIR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق )، شقة 
)، الناظور. ، 62111، الناظور 

املغرب

PLATFIR شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

املطار، النجاح 6، الناظور - 1)621 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(956(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PLATFIR
غرض الشركة بإيجاز :  

أشغال البناء  ( الجبس ..............(.
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
املطار، النجاح 6، الناظور - 1)621 

الناظور املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم اعفيف    :  11) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اعفيف     الكريم  عبد  السيد 
بوعرك،   ،2 لغريبة  عنوانه(ا(  وار 
الناظور   62712 الناظور.   ، سلوان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
اعفيف     الكريم  عبد  السيد 
بوعرك،   ،2 لغريبة  عنوانه(ا(  وار 
الناظور   62712 الناظور.   ، سلوان 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 7) يناير 

2121 تحت رقم )9.
(5(I

MARCHICA CONSEIL

H2C DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق )، شقة 

)، الناظور. ، 62111، الناظور 
املغرب

H2C DEVELOPMENT  شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تال معان، 

 وار تلدغرت، آلاعة افرني، 
الدريوش - 62145 الدريوش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : )6

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 H2C  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. DEVELOPMENT

  : غرض الشركة بإيجاز

تكنولوآيا  تطوير  و  استضافة 

املعلومات  .

تنلية و تصنيع االلكتفوني.

شراء و بيع املوا  االلكتفونية.

تال   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

معان،  وار تلدغرت، آلاعة افرني، 

الدريوش - 62145 الدريوش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : الزعلاري  علي  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  الزعلاري  علي  السيد 

آلاعة  تلدغرت،  معان،  وار  تال 

الدريوش   62145 الدريوش  افرني، 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  الزعلاري  علي  السيد 

آلاعة  تلدغرت،  معان،  وار  تال 

الدريوش   62145 الدريوش  افرني، 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالدريوش  بتاريخ 6) يناير 

2121 تحت رقم 2.

(52I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

العمرانية شركة مدنية عقارية
شركة التضامن
تفويت حصص

 GROUPE AHMED
 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE
14) مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 21111، الدار البيضاء 
املغرب

العلرانية شركة مدنية عقارية 
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1) ساحة 

االمم املتحد7 - 21111 الدار 
البيضاء املغرب.
تفويت حصص

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 يناير   12 في  املؤرخ 

املصا قة على :
 ( رحاب  امين    )7) تفويت السيد 
 (4.811 حصة اآتلاعية من أصل 
فاتن   كي   )7) السيد  حصة لفائد7  

بتاريخ 12 يناير 2121.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 23).
(53I

HTA CONSEIL

AMOSKAH IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

HTA CONSEIL
ملتقى شارع محلد الخامس وشارع 
ألبيف األول الطابق السابع مكتب رقم 
 CASABLANCA ،21161 ،- 719

MAROC
AMOSKAH IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

بوركون زنقة آعفر بنو حبيب علار7  
املشرق الثاني ، الطابق األول ، رقم 
3 - 21141 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (531

رقم التقييد في السجل التجاري 
.394395

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   21(8 أبريل   25 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »311.111.)  رهم« 
 (.411.111« إلى  »11.111)  رهم« 
تقديم حصص    : عن طريق   رهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 8)21 تحت رقم 11665172.
(54I

MARCHICA CONSEIL

BOUDO RENT A CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق )، شقة 

)، الناظور. ، 62111، الناظور 
املغرب

BOUDO RENT A CAR شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي املنطقة 
العلرانية الجديد7، رقم )37)، 

سلوان، الناظور - 62712 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9563

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BOUDO RENT A CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق..
املنطقة   : عنوان املقر االآتلاعي 
 ،(37( رقم  الجديد7،  العلرانية 
الناظور   62712  - الناظور  سلوان، 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
حي  عنوانه  بو و  سعيد  السيد 
 ،34 رقم   ،43 زنقة  ميلون،  أوال  
الناظور. :  111.) حصة بقيلة 11) 

 رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  السيد سعيد بو و    
 ،34 43، رقم  حي أوال  ميلون، زنقة 

الناظور. 62121 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  السيد سعيد بو و    
 ،34 43، رقم  حي أوال  ميلون، زنقة 

الناظور. 62121 الناظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 7) يناير 

2121 تحت رقم 92.
(55I

LEADEUR SUD SARL AU

NEGOTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

LEADEUR SUD SARL AU
 QUARTIER ADMINISTRATIF
 PLACE DSTAXIS COMPLEXE
 DAR TALEB OULED TEIMA،

83351، اوال تايلة املغرب
NEGOTIQUE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7(في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم )9) 
بلوك )1 حي الفتح ايت ملول انزكان 

51)86 ايت ملول املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(4735

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   21(9 نونبف   (9 املؤرخ في 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    NEGOTIQUE
مقرها  وعنوان  11.111)  رهم 
حي   1( بلوك   (9( رقم  اإلآتلاعي 
51)86 ايت  الفتح ايت ملول انزكان 

ملول املغرب نتيجة ل : ازمة مالية.
و حد  مقر التصفية ب رقم )9) 
بلوك )1 حي الفتح  ايت ملول انزكان 

51)86 ايت ملول املغرب. 
و عين:

السيد(7( عبد الصلد  اولعسري  
موالي  زنقة  النصر  حي  عنوانه(ا(  و 
رشيد اوال  تايلة 83351 اوال  تايلة 

املغرب كلصفي (7( للشركة.
و  زرور  ابراهيم    السيد(7( 
الشطر  رشيد  موالي  حي  عنوانه(ا( 
االول بلوك 8) رقم 8 71111 العيون 

املغرب كلصفي (7( للشركة.
السيد(7( آلال   زرور و عنوانه(ا( 
 83351  2 بلوك   ( تجزئة  نيا 
 )7) كلصفي  املغرب  اوال تايلة 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 13).
(56I

AM CONSULTING

 TRAVAUX DE
 CONSTRUCTION
 CASABLANCA ET

REALISATIONS TCCR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 CASABLANCA ET

REALISATIONS TCCR  شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26، زنقة 

مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول، - 21491 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

453339

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 25  آنبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 CASABLANCA ET

. REALISATIONS TCCR

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء .
عنوان املقر االآتلاعي : 26، زنقة 

3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 

البيضاء  الدار   21491  - األول، 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

111.) حصة    : السيد اويعز علي 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  علي  اويعز  السيد 

القنيطر7    3 مجلوعة تارو انت رقم 

4111) القنيطر7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:



(53( الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

عنوانه(ا(  علي  اويعز  السيد 
القنيطر7    3 مجلوعة تارو انت رقم 

4111) القنيطر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

(57I

فيد بيست كونسيلتين

BASSATA PROCESS
شركة ذات مسؤولية محدو 7

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعا 7 شارع موالي اسلاعيل 
زنقة بركان رقم )1 الطابق االول ، 

71111، العيون املغرب
BASSATA PROCESS شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

السعا 7 شارع موالي اسلاعيل 
زنقة بركان رقم )1 طابق )1 العيون  

71111 العيون  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
29529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BASSATA PROCESS
اإلنتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلعي البصري .....
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
اسلاعيل  موالي  شارع  السعا 7 
زنقة بركان رقم )1 طابق )1 العيون  

71111 العيون  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

رشيد  موالي   البلغيتي  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
رشيد  موالي   البلغيتي  السيد 
شقة  املوحدين  زنقة   (8 عنوانه(ا( 
الرباط   71111 الرباط  حسان   5

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
رشيد  موالي   البلغيتي  السيد 
 5 8) زنقة املوحدين شقة  عنوانه(ا( 
حسان الرباط 71111 الرباط املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ )2 أكتوبر 

9)21 تحت رقم 2583.
(58I

ADVOLIS

MARSONS HOME TEX
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

MARSONS HOME TEX شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
سعا 7 حي املطار - 1)621 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : .

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MARSONS HOME TEX

- صناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

النسيج والتجهيز

- تصنيع النسيج 

- استيفا  وتصدير.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الناظور   621(1  - سعا 7 حي املطار 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

 511   : السيد الحلداوي محلد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 511   : كريم  الحلداوي  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محلد  الحلداوي  السيد 

شيكر  بني  أمسا يت  عنوانه(ا( 

62312 الناظور املغرب.

السيد الحلداوي كريم عنوانه(ا( 

زاوية  االول  ا ريس  موالي  شارع 

ط   3 زنقة روما اقامة السفراء  رج 

البيضاء  الدار   21111 ه  الشقة   (

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

محلد  الحلداوي  السيد 

شيكر  بني  أمسا يت  عنوانه(ا( 

62312 الناظور املغرب

السيد الحلداوي كريم عنوانه(ا( 

زاوية  االول  ا ريس  موالي  شارع 

ط   3 زنقة روما اقامة السفراء  رج 

البيضاء  الدار   21111 ه  الشقة   (

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 24 يناير 

2121 تحت رقم 18).

(59I

فيد بيست كونسيلتين

 THE SEAWEED COMPANY
 RED TURTLE

TSC RT
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعا 7 شارع موالي اسلاعيل 
زنقة بركان رقم )1 الطابق االول ، 

71111، العيون املغرب

 THE SEAWEED COMPANY«

RED TURTLE »TSC RT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

السعا 7 شارع موالي اسلاعيل زنقة 
بركان رقم )1 الطابق)1 العيون  

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

31539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 THE«  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

 SEAWEED COMPANY RED

.TURTLE »TSC RT

استيفا    : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتحول  ومعالجة  وانتاج  وتصدير 

الطحالب ومشتقاتها.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

السعا 7 شارع موالي اسلاعيل زنقة 
العيون  الطابق)1   1( رقم  بركان 

71111 العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

حصة   (5   : السيد امين جروب 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
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  MIGUEL SEPULVED : السيد 
5) حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 THE SEAWEED الشركة 
COMPANY B.V :  70 حصة بقيلة 

11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 4 عنوانه(ا(  امين جروب  السيد 
زنقة ابو عباس السبتي طابق 3 شقة 
6 املعاريف الدار البيضاء 71111  ار 

البيضاء املغرب.
 MIGUEL SEPULVEDA السيد 
البفازيل   71111 البفازيل  عنوانه(ا( 

البفازيل.
 THE SEAWEED الشركة 
هولندا  عنوانه(ا(   COMPANY B.V

71111 هوالندا هوالندا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
 4 عنوانه(ا(  امين جروب  السيد 
زنقة ابو عباس السبتي طابق 3 شقة 
 71111 البيضاء  الدار  املعاريف   6

العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 51).
(61I

فيد بيست كونسيلتين

FADEL GROS OEUVRES
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعا 7 شارع موالي اسلاعيل 
زنقة بركان رقم )1 الطابق االول ، 

71111، العيون املغرب
FADEL GROS OEUVRES شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 
5)) طابق) شقة 2 شارع الشهيد 

بوشرايا الحي اال اري العيون  
71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 FADEL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.GROS OEUVRES

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

علار7   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الشهيد  شارع   2 شقة  طابق)   ((5

بوشرايا الحي اال اري العيون  71111 

العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

3.111.111  رهم، مقسم كالتالي:

ماء  الشيخ  السيد محلد فاضل 

 (11 3.111 حصة بقيلة    : العينين 

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشيخ  فاضل  محلد  السيد 

محلد  شارع  عنوانه(ا(  العينين  ماء 

الزرقطوني فيال لرباس الحي اال اري 

العيون 71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الشيخ  فاضل  محلد  السيد 

محلد  شارع  عنوانه(ا(  العينين  ماء 

الزرقطوني فيال لرباس الحي اال اري 

العيون 71111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 9)2.

(6(I

ائتلانية رزقي » ذ. رزقي هشام« محاسب معتلد

 SOCIETE GROUP RS
PHARMA

شركة ذات مسؤولية محدو 7 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتلانية رزقي » ذ. رزقي هشام« 
محاسب معتلد

رقم 7) زنقة انتيسيفابي الشقة 5) ، 
51111، مكناس املغرب

 SOCIETE GROUP RS PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 222 
تجزئة الصنوبر ازرو 11)53 ازرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(249

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE GROUP RS PHARMA
غرض الشركة بإيجاز : اإلتجار في 

موا  التجليل بالتقسيط 
و  الصيدلية  املوا   في  اإلتجار 

األآهز7 الطبية بالتقسيط 
التصدير و اإلستيفا .

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 222 
ازرو   53(11 ازرو  الصنوبر  تجزئة 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : لبنى  رميس  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 رميس لبنى عنوانه(ا( رقم  

33شارع األميف موالي عبد هللا 11)53 

ازرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 رميس لبنى عنوانه(ا( رقم  

33شارع األميف موالي عبد هللا 11)53 

ازرو املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2121 تحت رقم 3).

(62I

FIDUNION-MAROC

COMANER DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

  COMANER DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 9)), 

شارع الجيش امللكي - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(3643

العام  الجلع  بلقت�سى 

يناير   21 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسلال  رفع  تم   2121

»6.111.111  رهم«  قدره  بلبلغ 

إلى  »9.111.111  رهم«  من  أي 

طريق  عن  »5.111.111)  رهم« 

الشركة  مع  يون  مقاصة  إآراء    :

املحد 7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728378.

(63I
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FIDUNION-MAROC

COMANER DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 COMANER DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 9)), شارع 
الجيش امللكي - 21111 
الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2(3643

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 يناير   21 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »111.111.)  رهم« 
»8.111.111  رهم« إلى »9.111.111 
 رهم« عن طريق :  إ ماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728378.
(64I

 شيشا سعيد محاسب معتلد بالرشيدية

 SOCIETE ADVENTURE
) MOROCCO TOURS

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
قفل التصفية

شيشا سعيد محاسب معتلد 
بالرشيدية

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الوا  لحلر الرشيدية الرشيدية، 

52111، الرشيدية 
 SOCIETE ADVENTURE

MOROCCO TOURS (  شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : حي 
القدس زنقة عالل الفا�سي الريصاني  

52451 الريصاني املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.21(2/9137
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   21(8 يناير   (6 في  املؤرخ 
 SOCIETE ADVENTURE حل 
MOROCCO TOURS (  شركة ذات 
رأسلالها  مبلغ  املحدو 7  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  1.111.111)  رهم 
عالل  زنقة  القدس  حي  اإلآتلاعي 
52451 الريصاني  الفا�سي الريصاني  
التشغيل  النعدام  نتيجة  املغرب 

وفرص الشغل.
و عين:

السيد(7(  علي  بوركي و عنوانه(ا( 
الفا�سي  عالل  زنقة  القدس  حي 
املغرب  الريصاني   52451 الريصاني 

كلصفي (7( للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 6) يناير 8)21 وفي حي القدس 
 - الريصاني  الفا�سي  عالل  زنقة 

52451 الريصاني املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 6) يناير 

2121 تحت رقم 6) يناير 2121.
(65I

فيد بيست كونسيلتين

BOUDDAFISH
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعا 7 شارع موالي اسلاعيل 
زنقة بركان رقم )1 الطابق االول ، 

71111، العيون املغرب
BOUDDAFISH شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الحي 
الجديد بدون رقم طرفاية  71111 

طرفاية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2(867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(7 يونيو   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BOUDDAFISH
غرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 

االسلاك ....
الحي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 71111 الجديد بدون رقم طرفاية  

طرفاية املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : بدا  الكبيف  السيد عبد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بدا عنوانه(ا(  الكبيف  السيد عبد 
طرفاية  رقم  بدون  الجديد  الحي 

71111 طرفاية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
بدا عنوانه(ا(  الكبيف  السيد عبد 
طرفاية  رقم  بدون  الجديد  الحي 

71111 طرفاية املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 15 يوليوز 

7)21 تحت رقم )23).
(66I

PLURIDIS

RCAB
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

PLURIDIS
تقاطع شارع بئف أنزران و زنقة القائد 
األشطر علار7 ربح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 6) - املعاريف ، 21371، 

الدار البيضاء املغرب
RCAB شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1) شارع 
الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

454193
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
.RCAB : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

غرض الشركة بإيجاز : تكنولوآيا 
املعلومات.

1) شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
 -  5 رقم  الشقة   3 الطابق  الحرية 

21111 الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
فاطمي  الشرا ي  حسن  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   751   :

للحصة.
 211   : السيد7 صوفية شقرون 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 Impact LAB SA :  50 الشركة 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
فاطمي  الشرا ي  حسن  السيد 
إقامة  مالك  ابن  زنقة   5 عنوانه(ا( 
 21111 راسين  6 شقة8  الخيف طابق 

الدار البيضاء املغرب.
شقرون  صوفية  السيد7 
الصنعاني  زنقة   7 رقم  عنوانه(ا( 
 21111 حي راسين   5 شقة   ( طابق 

الدار البيضاء املغرب.
 Impact LAB SA الشركة 
زنقة   265،  7 رقم  عنوانه(ا( 
 92 رقم   9 الزرقطوني،الطابق 
الدار البيضاء   21111 املعاريف أنفا 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

فاطمي  الشرا ي  حسن  السيد 
إقامة  مالك  ابن  زنقة   5 عنوانه(ا( 
 21111 راسين  6 شقة8  الخيف طابق 

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728193.

(67I

STE HIBAD CONSEIL

HYC SERVICE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HIBAD CONSEIL

 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC

HYC SERVICE SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 31 

شقة 8 شارع موالي أحلد لوكيلي 

حسان - 1121) الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(42263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HYC  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE SARL AU

التعاقد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العلل  العلالة  وتوفيف  الباطن  من 

املؤقت.

عنوان املقر االآتلاعي : علار7 31 
لوكيلي  أحلد  موالي  شارع   8 شقة 

حسان - 1121) الرباط املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد الحصب ياسين 
حصة بقيلة 100,00  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحصب ياسين عنوانه(ا( 
رياض   6 مجلوعة   4 علار7   (9 رقم 
عو 7  عين   (2(11 شراكة  الخيف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد الحصب ياسين عنوانه(ا( 
رياض   6 مجلوعة   4 علار7   (9 رقم 
عو 7  عين   (2(11 شراكة  الخيف 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط  بتاريخ - تحت رقم -.
(68I

LA FIDESSA

PHARMA 9
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

LA FIDESSA
 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 
املغرب

PHARMA 9 شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 244  ار 
التون�سي النخيل  -مراكش- - 41111 

مراكش املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37(79

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   21(9 شتنبف   16 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»11.111)  رهم« أي من »51.111) 

عن  »251.111  رهم«  إلى   رهم« 

إ ماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

27  آنبف  بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)21 تحت رقم 239)).

(69I

karama conseil

 STE VERTE

 D›AGRICULTURE ET

D›ENVIRONNEMENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم ) زنقة اسامة 

ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب

 STE VERTE D›AGRICULTURE

 ET D›ENVIRONNEMENT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

السفلي تجزئة 2) الحي الصناعي 

عين الشقف فاس - 31111 فاس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(743

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 15  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :

(7( جالد العلراني  تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   811

 )7) السيد  لفائد7   حصة   (.111

هشام مليح بتاريخ 15  آنبف 9)21.

زمامة  حنان   )7) السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   211

 )7) السيد  لفائد7   حصة   (.111

هشام مليح بتاريخ 15  آنبف 9)21.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   12 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 14/2020.

(71I

karama conseil

 STE AZIZA PALM›S MAROC
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس ، 

31111، فاس املغرب
 STE AZIZA PALM›S MAROC
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 33 

الشقة) زنقة اسامة بن زايد شارع 
الجيش امللكي فاس - 31111 فاس 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.61743

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   21(9 15  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :
(7( جالد العلراني  تفويت السيد 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   (.111
 )7) السيد  لفائد7   حصة   (.111

هشام مليح بتاريخ 15  آنبف 9)21.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   19 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 102/2020.
(7(I

offisc

INVENTIVE MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 61

20500، casablanca maroc
INVENTIVE MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1) زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 21511 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 
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رقم التقييد في السجل التجاري : 

454413

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INVENTIVE MEDIA

وكالة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

لإلشهار.
زنقة   (1  : عنوان املقر االآتلاعي 

 21511  -  5 3 الشقة  الحرية الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد آليل محلد :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد طالبي عي�سى :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد آليل محلد عنوانه(ا(  ار 
ملان بلوك ب علار7 )35 رقم 8 ع س 

21571 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا(  عي�سى  طالبي  السيد 

إقامة الفر وس علار7 9)) شقة 8) 

21311 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد آليل محلد عنوانه(ا(  ار 
ملان بلوك ب علار7 )35 رقم 8 ع س 

21571 الدار البيضاء املغرب

عنوانه(ا(  عي�سى  طالبي  السيد 

إقامة الفر وس علار7 9)) شقة 8) 

21311 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم -.

(72I

MAGHREB TADBIR

RADAYA LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

MAGHREB TADBIR
شارع مراكش اقامة النجد الطابق 

االول رقم 4) اقامة العرفان 
-GH27E18Z2 الطابق الثاني رقم 

352، 91111، طنجة املغرب
RADAYA LOGISTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
مراكش اقامة النجد الطابق 
االول رقم 4) اقامة العرفان 

-GH27E18Z2 الطابق الثاني رقم 
352 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 يناير   (5 في  املؤرخ 

املصا قة على :
تفويت السيد (7( رشيد  الزوآال  
أصل  من  اآتلاعية  حصة   3.111
3.111 حصة لفائد7  السيد (7( نور 
يناير   (5 بتاريخ  الزوآال   الدين  

.2121
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 663.
(73I

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

 SERVICE OPERATIONNEL
DE SECURITE PRIVEE

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
قفل التصفية

ZEPHIR DIGITAL PHOTO
 AVENUE ABDELKARIM
 ELKHATABI RESIDENCE
 JAWAD IMMEUBLE 109

 APPARTEMENT  43 3EME
 ETAGE GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SERVICE OPERATIONNEL DE
SECURITE PRIVEE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : شارع 
عبد الكريم الخطابي اقامة آوا  

19) الطابق 3 شقة 43 كليز  41111 
مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.74923

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   2121 يناير   21 املؤرخ في 
 SERVICE OPERATIONNEL DE
ذات  شركة   SECURITE PRIVEE
رأسلالها  مبلغ  املحدو 7  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  11.111)  رهم 
اإلآتلاعي شارع عبد الكريم الخطابي 
 43 3 شقة  19) الطابق  اقامة آوا  
نتيجة  املغرب  مراكش   41111 كليز 

لنشاط غيف مربح.
و عين:

السيد(7( محلد  رضا و عنوانه(ا( 
املغرب  الرباط   (11(1 تاز7  زنقة 

كلصفي (7( للشركة.
السيد(7( امين  الخافي و عنوانه(ا( 
املغرب  سال   ((111 الطواهري 

كلصفي (7( للشركة.
اعكو و عنوانه(ا(  مرا    السيد(7( 
فرنسا )4471 فرنسا فرنسا كلصفي 

(7( للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
بتاريخ 3) يناير 2121 وفي شارع عبد 
 (19 آوا   اقامة  الخطابي  الكريم 
 41111 كليز   43 شقة   3 الطابق 

مراكش املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 674))).
(74I

rochdi conseil

SHA METTAL
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعد7 رقم 43) 
العيون ، 71111، العيون املغرب

SHA METTAL شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
بئفنزران زنقة الزالقة علار7 الجلاني 

رقم 14 العيون - 71111 العيون 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31533

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SHA  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.METTAL
و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املتعد 7.
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
بئفنزران زنقة الزالقة علار7 الجلاني 
العيون   71111  - العيون   14 رقم 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : سعيد  لعجل  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  سعيد  لعجل  السيد 
زنقة الفشتالي رقم 42 حي جط الرملة 

12 71111 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  سعيد  لعجل  السيد 
زنقة الفشتالي رقم 42 حي جط الرملة 

12 71111 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 58).
(75I
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Fiduciaire ibn khaldoune

 AUTO ECOLE REGRAGI
MOHAMED

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اسلاعيل زاوية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 11)26، 
برشيد املغرب

 AUTO ECOLE REGRAGI
MOHAMED شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
حنان رقم 4) الدرو7  - 26212 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(336(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AUTO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.ECOLE REGRAGI MOHAMED
مدرسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لتعليم قيا 7 السيارات مع اثنين من 

السيارات أو أكثف.
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 26212  - الدرو7    (4 رقم  حنان 

برشيد املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : قسيف   محلد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محلد قسيف  عنوانه(ا( 52 

زنقة بجابة تجزئة املرابطين  11)26 
برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد قسيف  عنوانه(ا(  52 
زنقة بجابة تجزئة املرابطين  11)26 

برشيد املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

2121 تحت رقم 65.

(76I

STE RAS EL MA CAR  SARL

RAS EL MA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

STE RAS EL MA CAR  SARL
 RESIDENCE NARJIS 2 PLACE
 ZERKTOUNI TAZA ، 35000،

TAZA MAROC
RAS EL MA CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  علار7 
النفآس 2 ساحة الزرقطوني - 

35111  تاز7  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5233
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 RAS EL : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. MA CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
علار7    : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - الزرقطوني  ساحة   2 النفآس 

35111  تاز7  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الحلوزي  لطيفة  السيد7 
كلدمان   افراقش  عنوانه(ا(  وار 

35111 تاز7             املغرب .
عنوانه(ا(  الشرتي  نائلة  السيد7 
املرابطين   حي   17 مجلوعة   (6

35111 تاز7    املغرب.
عنوانه(ا(  السيد عزالدين وطني  
تاز7     35111  وار اغيل باب مرزوقة  

املغرب.
السيد مصطفى حروف عنوانه(ا( 
تاز7     35111 كلدمان  افراقش   وار 

املغرب.
عنوانه(ا(  باو ن   ا ريس  السيد 
حي   4 شقة   (5 تجزئة غزالن علار7 

موالي يوسف 35111 تاز7   املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد مصطفى حروف عنوانه(ا( 
تاز7     35111 كلدمان  افراقش   وار 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

2121 تحت رقم 34.
(77I

BELBA’S GROUP

BNG-COM-GROUP
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELBA›S GROUP
 N°5  LOT OLM QUARTIER EL
 GHOUL SOUS SOL BUREAU
 N°3 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
BNG-COM-GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكتب رقم 

2 طابق تحت أر�سي. رقم 5 ا.ل.م 
،حي الغول ،مراكش مراكش 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1(97(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 ))  آنبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
BNG-  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.COM-GROUP
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.
مكتب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
رقم 2 طابق تحت أر�سي. رقم 5 ا.ل.م 
،حي الغول ،مراكش مراكش 41111 

مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 (11   : السيد نور  ين بن يحيى 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نور  ين بن يحيى عنوانه(ا(  
 rue 28 darius milhaud 5396
 banchamp-les-laval France.
 53960  bonchamp-les-laval

.France
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد نور  ين بن يحيى عنوانه(ا(  
 rue 28 darius milhaud 5396
 banchamp-les-laval France.
 53960  bonchamp-les-laval

France
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 527))).

(78I



(537 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

ste mifi

CAROBLANC
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، (4

50000، meknes maroc
CAROBLANC شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 
188) متجر 3 رياض اإلسلاعيلية ), 

مكناس . - 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49(87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CAROBLANC
غرض الشركة بإيجاز : التجار7 في 

املعدات الصحية و الزليج .
رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
188) متجر 3 رياض اإلسلاعيلية ), 

مكناس . - 51111 مكناس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد عدنان بنسعيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عدنان بنسعيد عنوانه(ا( 
أغوراي  إعزم  ايت  مرغا   أيت   وار 

الحاآب  51111 الحاآب املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عدنان بنسعيد عنوانه(ا( 
أغوراي  إعزم  ايت  مرغا   أيت   وار 

الحاآب  51111 الحاآب املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 394.

(79I

STE HIBAD CONSEIL

YASS GUARD
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HIBAD CONSEIL
 APPT2 N°10 LOTISSEMENT
 SOUNBOULA ، 11060، SALE

MAROC
YASS GUARD شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 31 شقة 8 
شارع موالي أحلد لوكيلي حسان - 

1121) الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(42265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 31  آنبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 YASS  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.GUARD
غرض الشركة بإيجاز : مقاولة في 

الحراسة.
31 شقة   : عنوان املقر االآتلاعي 
8 شارع موالي أحلد لوكيلي حسان - 

1121) الرباط املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 
100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد الحصب ياسين 
حصة بقيلة 100,00  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحصب ياسين عنوانه(ا( 
رياض   6 مجلوعة   4 علار7   (9 رقم 
عو 7  عين   (2(11 شراكة   الخيف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد الحصب ياسين عنوانه(ا( 
رياض   6 مجلوعة   4 علار7   (9 رقم 
عو 7  عين   (2(11 شراكة  الخيف 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بالرباط  بتاريخ - تحت رقم -.

(81I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE ANONA FOODS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE ANONA FOODS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 232 محل 

رقم 3 لو اية - 41253 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1(87(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ANONA FOODS

بيع موا    : غرض الشركة بإيجاز 

التغليف

بيع الزيوت الغذائية.

 232  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

محل رقم 3 لو اية - 41253 مراكش 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : عريف  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد رضوان امزان :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا عريف عنوانه(ا( 

حي نجا7 زنقة بني مالل رقم 45 سوق 

سوق   23552 النلة  اوال   السبت 

السبت املغرب.

عنوانه(ا(  امزان  رضوان  السيد 

حي االنبعات اوال  عيا  سوق السبت 

السبت  سوق   23552 النلة  اوال  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبد هللا عريف عنوانه(ا( 

حي نجا7 زنقة بني مالل رقم 45 سوق 

سوق   23552 النلة  اوال   السبت 

السبت املغرب

عنوانه(ا(  امزان  رضوان  السيد 

حي االنبعات اوال  عيا  سوق السبت 

السبت  سوق   23552 النلة  اوال  

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 423))).

(8(I
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UNIVERS GESTION CONSEILS

STE I-MAX
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE I-MAX شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي كلم 4) 

 وار ايت تومرت حربيل طريق اسفي 
- 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1(875

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.I-MAX
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
 (4 كلم   : عنوان املقر االآتلاعي 
 وار ايت تومرت حربيل طريق اسفي 

- 41111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 511   : ابراهيم  صا يق  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد آبفان اشهور :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صا يق ابراهيم عنوانه(ا( 
 41111 تاركة   (2 كلوس او يت رقم 

مراكش املغرب.
عنوانه(ا(  اشهور  آبفان  السيد 
)51 اسيل  41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد صا يق ابراهيم عنوانه(ا( 
 41111 تاركة   (2 كلوس او يت رقم 

مراكش املغرب
عنوانه(ا(  اشهور  آبفان  السيد 

)51 اسيل  41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 425))).
(82I

FIDUCIAIRE BILAL

DROGUERIE AL BADRA
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
DROGUERIE AL BADRA شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 37  
تجزئة النعيم 2  - 51111 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49(59
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DROGUERIE AL BADRA
بيع موا    : غرض الشركة بإيجاز 

البناء و اشغال مختلفة.
  37 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 
مكناس   51111  -   2 تجزئة النعيم 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (11   : نيفين  بوبكري  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد بوبكري احلد :  911 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  نيفين  بوبكري  السيد7 
الزرهونية  صفية  تجزئة   (41 رقم 

51111 مكناس املغرب.
عنوانه(ا(  احلد  بوبكري  السيد 
الزرهونية  صفية  تجزئة   (41 رقم 

51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الحكيم  عبد  الحف�سى  السيد 
الزيتون  رياض   62 رقم  عنوانه(ا( 

الشطر ا  51111 مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 334.
(83I

UNIVERS GESTION CONSEILS

STE CATERING7
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE CATERING7 شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
املسيف7 3 ب رقم )39 - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1211(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CATERING7
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 41111  -  39( رقم  ب   3 املسيف7 

مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 25   : هينوط  الصديق  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 25   : الفسكوي  طارق  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد فيصل صروح :  25 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
حصة   25   : عنثف  عزيز  السيد 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الصديق هينوط عنوانه(ا( 
 87 رقم  االحباس سقر  تجزئة  م  ح 

شقة 5 41111 مراكش املغرب.
السيد طارق الفسكوي عنوانه(ا( 
 41111  39( رقم  ب   3 املسيف7 

مراكش املغرب.
عنوانه(ا(  صروح  فيصل  السيد 
 9( رقم  االجتيار  تجزئة  امرشيش 

41111 مراكش املغرب.
ازلي  عنوانه(ا(  عنثف  عزيز  السيد 

رقم 371 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد الصديق هينوط عنوانه(ا( 
 87 رقم  االحباس سقر  تجزئة  م  ح 

شقة  41111 مراكش املغرب
السيد طارق الفسكوي عنوانه(ا( 
 41111  39( رقم  ب   3 املسيف7 

مراكش املغرب
عنوانه(ا(  صروح  فيصل  السيد 
 9( رقم  االجتيار  تجزئة  امرشيش 

41111 مراكش املغرب
ازلي  عنوانه(ا(  عنثف  عزيز  السيد 

رقم 371 41111 مراكش املغرب.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 561))).

(84I

PICKPACK

PICKPACK
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

PICKPACK
رقم1) زنقة الحرية الطابق رقم 
3 الشقة رقم 5 الدارالبيضاء ، 
21)21، الدار البيضاء املغرب

PICKPACK شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 
الحرية رقم 1) الطابق رقم 3 الشقة 
رقم 5  الدار البيضاء 21)21 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4534(7
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PICKPACK
غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

منتجات تغليف املوا  الغذائية.
املوا   تغليف  منتجات  توزيع 

الغذائية.
لجليع  والتجزئة  الجللة  تجار7 
والتغليف  التعبئة  منتجات  أنواع 

واملنتجات ذات الصلة..
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الحرية رقم 1) الطابق رقم 3 الشقة 
الدار   21(21 الدار البيضاء    5 رقم 

البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

حصة   511   : السيد ايلن ينحة 
بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد محلد منياني :  511 حصة 
بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  ينحة عنوانه(ا(  ايلن  السيد 
موالي عبد هللا زنقة 4)) رقم 6 عين 
الشق البيضاء 21481 الدار البيضاء 

املغرب.
عنوانه(ا(  منياني  محلد  السيد 
عين   99 رقم   34 تجزئة آنان زنقة 
الشق 21481 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

حي  ينحة عنوانه(ا(  ايلن  السيد 
موالي عبد هللا زنقة 4)) رقم 6 عين 
الشق البيضاء 21481 الدار البيضاء 

املغرب
عنوانه(ا(  منياني  محلد  السيد 
عين   99 رقم   34 تجزئة آنان زنقة 

الشق 21481 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم -.

(85I

PACIOFIS

ماروك انتيفيور
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

قفل التصفية

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA MAROC

ماروك انتيفيور شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : اقامة 
العلراني شارع محلد الخامس 

الطابق السا س رقم ب - 61111 
وآد7 املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.24385

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   21(9 نونبف   18 املؤرخ في 

ماروك انتيفيور شركة ذات املسؤولية 

 211.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو 7 

اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

اقامة العلراني شارع محلد الخامس 

 61111  - ب  رقم  السا س  الطابق 

وآد7 املغرب نتيجة لتوقف النشاط.

و عين:

كويسينيي  فيسنت    السيد(7( 

سيس و عنوانه(ا(  ي كاستيون  كايي 

بيال   28111  (1 رقم  باربارا  سانطا 

نويبا اسبانيا كلصفي (7( للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

اقامة  وفي   21(9 نونبف   (8 بتاريخ 

الخامس  محلد  شارع  العلراني 

 61111  - ب  رقم  السا س  الطابق 

وآد7 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 293.

(86I

fiduconsejo

تريتور االشهب
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،

tetouan maroc

تريتور االشهب شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع ام 

كلتوم ارغون زنقة 5 محل رقم )) 

تطوان - 93111 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.22269

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 1)  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :

الزمراني  نور    )7) السيد  تفويت 

 511 حصة اآتلاعية من أصل   51

حصة لفائد7  السيد (7( عبد الواحد  

علو بتاريخ 1)  آنبف 9)21.

هاآر العزوزي   )7) تفويت السيد 

 311 حصة اآتلاعية من أصل   31

حصة لفائد7  السيد (7( عبد الواحد   

علو بتاريخ 1)  آنبف 9)21.

هاآر العزوزي   )7) تفويت السيد 

 211 حصة اآتلاعية من أصل   21

محلد   )7) السيد  لفائد7   حصة 

ياسين علو بتاريخ 1)  آنبف 9)21.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   18 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 1127.

(87I

fiduconsejo

TRAITEUR ALACHHAB
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تغييف تسلية الشركة

fiduconsejo

 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،

tetouan maroc

TRAITEUR ALACHHAB شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها االآتلاعي شارع ام 

كلتوم ارغون زنقة 5 محل رقم )) 

تطوان 93111 تطوان املغرب.

تغييف تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

22269

 بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تغييف   21(9 1)  آنبف  املؤرخ في 

 TRAITEUR« من  الشركة  تسلية 

 ALLOU« إلى   »ALACHHAB

. »MAITRE ORGANISATEUR

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   18 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 1127.

(88I



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (571

centre d’étude de gestion et d’organisation

 MASTER BUILDERS
SOLUTIONS MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89
 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

 Master Builders Solutions
Maroc شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7, شارع 
اوركيدي - الدار البيضاء  - 21591 

الدار البيضاء  املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2132

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   21(9 8)  آنبف  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »6.111.111)  رهم« 
 (6.1(1.111« إلى  »1.111)  رهم« 
تقديم حصص    : عن طريق   رهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727747.
(89I

GLOBAL ADVICE

 DOMAINE NOUARAT AL
ATLAS

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE
 BD BA HMAD N° 17 ETAGE
 4 BUREAU N° 7 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 Domaine Nouarat Al Atlas
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد

 7RUE  وعنوان مقرها اإلآتلاعي

  AHMED TOUKI ETG 2

 CASABLANCA MAROC 20000

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

451657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Domaine Nouarat Al Atlas

غرض الشركة بإيجاز : - الفالحة 

- اإلقتناء واإليجار آليع األرا�سي 

الزراعية والعقارات التجارية 

أو  إلنتاج  املخصصة  واملباني   

تسويق املنتجات الزراعية

استخدامه  اآل  من  اإلستيفا    -

الخاص لأل وات واملوا  الخام الالزمة 

لإلنتاج

  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

  7RUE AHMED TOUKI ETG 2

 CASABLANCA MAROC 20000

الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : اوتنى  السيد7 جديجة 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  اوتنى  جديجة  السيد7 
 53111 افران  ازير  اقامة   (5 رقم 

افران املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  اوتنى  جديجة  السيد7 
 53111 افران  ازير  اقامة   (5 رقم 

افران املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم -.

(91I

2AIN GROUPE COMPTA

STE UTC MEDICAL
إعالن متعد  القرارات

2AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE UTC MEDICAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 
عين اسر ون بلوك 9) رقم 4) - - 

بني مالل املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.5845

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 14 أكتوبر 9)21 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
 : الشركة  مقر  تحويل  رقم  قرار 
املقر الجديد   الذي ينص على مايلي: 
تجزئة عين اسر ون بلوك 9) رقم 4)
الذي  املال:  راس  رفع  رقم  قرار 
مال  راس  رفع  مايلي:  على  ينص 

الشركة من 11111) الى 311111
الذي  قرار رقم تفويت الحصص: 
ينص على مايلي: - نقل أسهم السيد 
من  املتكونة  فرحات  الفاروق  آ م 
11) سهم إلى السيد7  تسكلى  حسناء
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
ينص  الذي   :7 و   6 رقم  بند 
و   6 لللا تين  نتيجة   - مايلي:  على 
األسا�سي  النظام  من  السابقتين   7
التالي:معاذ  النحو  على  تعديلهلا  تم 
راس  فى  كلساهلة  فرحات281111 
وكذلك عد  الحصص ارتفع  املال  

الى 2811.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 3) يناير 

2121 تحت رقم 33.
(9(I

ISDM CONSULTING

 AFRICA LOGISTIQUE
SAHARA

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 AFRICA LOGISTIQUE SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
 LOT EL وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 WAKALA 1 BLOC F N°290 -
70000 LAAYOUNE MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31(69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AFRICA LOGISTIQUE SAHARA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 Prestations de services  -
 de gestion, de promotion
 et de commercialisation de
 plateformes logistiques et

.,industrielles
 LOT  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 EL WAKALA 1 BLOC F N°290 -

.70000 LAAYOUNE MAROC



(57( الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي:

 GRENIER JEAN السيد 
 (11 JACQUE :  100 حصة بقيلة 

 رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 GRENIER JEAN السيد 
JACQUES عنوانه(ا( العيون 71111 

LAAYOUNE املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
 GRENIER JEAN السيد 
JACQUES عنوانه(ا( العيون 71111 

LAAYOUNE املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 6)  آنبف 

9)21 تحت رقم 3143.
(92I

ISDM CONSULTING

 CENTRE FRANCAIS DES
METIERS CFM

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 CENTRE FRANCAIS DES
METIERS CFM شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

 LOT وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 EL WAKALA 1 BLOC F N°284

 LAAYOUNE 70000 LAAYOUNE
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3113(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE FRANCAIS DES

.METIERS CFM
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. PRESTATION DE CONSEIL
 LOT  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 EL WAKALA 1 BLOC F N°284
 LAAYOUNE 70000 LAAYOUNE

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
حصة   (11   : السيد نزار ناسك 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  ناسك  نزار  السيد 
 LAAYOUNE  71111 العيون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  ناسك  نزار  السيد 
العيون LAAYOUNE 71111 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 13  آنبف 

9)21 تحت رقم 2935/19.
(93I

ISDM CONSULTING

FANICHOVIC
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
FANICHOVIC شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

 RUE وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 1 GROUPE 5 NR 56 HY MY
 RACHID 3EME TRANCHE  -

LAAYOUNE 70000 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
31555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FANICHOVIC
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS ET CONSTRUCTION
 RUE  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 1 GROUPE 5 NR 56 HY MY
 RACHID 3EME TRANCHE  -

LAAYOUNE 70000 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : بيباه  السيد7 حلو ي 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  بيباه  حلو ي  السيد 
 LAAYOUNE  71111 العيون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  بيباه  حلو ي  السيد 
 LAAYOUNE  71111 العيون 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 168/2020.
(94I

CECOGEL / SARL

MERY H-EVENTS AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC
 MERY H-EVENTS AGENCY

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : وآد7، 
حي األندلس شارع  سيدي معافة 
رقم 49 - 61111 وآد7 املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31257
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 6) أكتوبر 9)21 تقرر حل 
MERY H-EVENTS AGENCY شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد مبلغ رأسلالها 1.111)  رهم 
وعنوان مقرها اإلآتلاعي وآد7، حي 
األندلس شارع  سيدي معافة رقم 49 
61111 وآد7 املغرب نتيجة لعدم   -

استلرارية املشروع.
و عين:

و  حلوتي  مريم   السيد(7( 
عنوانه(ا( وآد7، حي األندلس تجزئة 
سيدي معافة رقم 49 61111 وآد7 

املغرب كلصفي (7( للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
وفي وآد7،   21(9 شتنبف   18 بتاريخ 
حي األندلس شارع سيدي معافة رقم 

49 - 61111 وآد7 املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
9)  آنبف  بتاريخ  بوآد7   التجارية 

9)21 تحت رقم 3829.
(95I
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AMOURI CONSULTING

SAOUDI TAJ
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

SAOUDI TAJ شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7(في طور التصفية(

 BD 77 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 SAINT LOUIS – HAY SAADA

RCE TAJ FES - 30100 فاس 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.21559

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)21 تقرر حل  19  آنبف  املؤرخ في 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    SAOUDI TAJ

مقرها  وعنوان  751.111  رهم 

 BD SAINT LOUIS  77 اإلآتلاعي 

 – HAY SAADA RCE TAJ FES

 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   - 30100

تصفية بلوافقة الشركاء.

 BD  77 و حد  مقر التصفية ب 

 SAINT LOUIS – HAY SAADA

RCE TAJ FES - 30100 فاس املغرب. 

و عين:

و  سواعدي  فاطلة   السيد(7( 

 AVENUE ORAN 44 RUE )عنوانه(ا

 HAITI ZOHOUR 1 FES 30100

فاس املغرب كلصفي (7( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   17 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 07/2020.

(96I

TY FINANCIAL

ترايد رو  تارنسبور 

TRADE ROAD TRANSPORT 

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

قفل التصفية

TY FINANCIAL

 BD DES FAR CASABLANCA 43

ETAGE 7 عم\لة  الدار البيضاء، 

21111، الدار البيضاء املغرب

 TRADE  ترايد رو  تارنسبور

ROAD TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : زنقة 52 

رقم 6)  حي املنجر7 - 21111 الدار 

البيضاء املللكة املغربية.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.34(77

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 8) أكتوبر 9)21 تقرر حل 

 TRADE ROAD  ترايد رو  تارنسبور

TRANSPORT شركة ذات املسؤولية 

 (11.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو 7 

 رهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

 21111  - املنجر7  حي    (6 رقم   52

الدار البيضاء املللكة املغربية نتيجة 

لتفاكم الخسائر.

و عين:

و  كران  يوسف    السيد(7( 

لكبيف  تجزئة عرسات   62 عنوانه(ا( 

البيضاء  الدار   21111 معاريف 

املللكة املغربية كلصفي (7( للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 8) أكتوبر 9)21 وفي زنقة 52 

الدار   21111  - 6)  حي املنجر7  رقم 

البيضاء املللكة املغربية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبف 9)21 تحت رقم )72)72.

(97I

CARREFOUR BUSINESS

الورقة الفياللية  تراف      

LWARGA LFILALIA TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CARREFOUR BUSINESS

 RUE MOURITANIA  AV MED V

 2EME ETAGE ERFOUD ، 52200،

ERFOUD MAROC

الورقة الفياللية  تراف      

LWARGA LFILALIA TRAV   شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : قصر 

اوال  عبدالنبي عرب الصباح زيز 

ارفو  - 52211 أرفو  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.8689

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 يناير   17 املؤرخ في 

 LWARGA      الورقة الفياللية  تراف

ذات  شركة     LFILALIA TRAV

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد مبلغ رأسلالها 1.111)  رهم 

وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر اوال  

 - ارفو   الصباح زيز  عبدالنبي عرب 

أرفو  املغرب نتيجة الغالق   52211

الشركة بصفة نهائية .

و عين:

السيد(7( عبدالرحلان   بوركة و 

عنوانه(ا( قصر اوال  عبدالنبي عرب 

أرفو    52211 ارفو   زيز  الصباح 

املغرب كلصفي (7( للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 13 يناير 2121 وفي قصر اوال  

 - ارفو   الصباح زيز  عبدالنبي عرب 

52211 أرفو  املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ )2 يناير 

2121 تحت رقم 48/2020.

(98I

CABINET KANDRI

 STE TRANSPORT HNM

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

قفل التصفية

CABINET KANDRI

 CHEZ MAITRE BENKIRANE

 AVENUE LALLA HASNAE

 VN Imb 29 AVENUE LALLA

 HASNAE VN، 30000، FES

MAROC

 STE TRANSPORT HNM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 7 ،  

زنقة أبو شعيب الدكالي ، الشقة 2 ،   

فـــــــاس - 31111 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.38895

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 1) يوليوز 6)21 تقرر حل 

 STE TRANSPORT HNM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7 مبلغ 

وعنوان  11.111)  رهم  رأسلالها 

زنقة أبو    ،  7 مقرها اإلآتلاعي رقم 

فـــــــاس     ،  2 الشقة   ، شعيب الدكالي 

- 31111 فاس املغرب نتيجة الجتتام 

أعلال تصفية الشركة املوافقة على 

قرار التصفية واإلغالق نهائيا .

وإعالن  التصفية  إنهاء   -

التفكيك النهائي .

تقرير  على  املصا قة   -

املصفي .

السيد  املصفي  ذمة  إبراء   -

لتصفية  كلكلف  بلوطي  محلد 

الشركة .

قفل تصفية الشركة   -

و عين:

و  بلوطي  محلد    السيد(7( 
زنقة أبو شعيب    ،  7 رقم  عنوانه(ا( 

 31111 2 ،   فـــــــاس  الدكالي ، الشقة 

FES املغرب كلصفي (7( للشركة.
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و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

  ، 7 6)21 وفي رقم  1) يوليوز  بتاريخ 

   ، 2 زنقة أبو شعيب الدكالي ، الشقة 

فـــــــاس - 31111 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   21 بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)21 تحت رقم 1124/2019.

(99I

AMOURI CONSULTING

 FERTILISANTS ET STATION

DE CARBURANTS

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

 FERTILISANTS ET STATION

DE CARBURANTS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

 RDC وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 N° 342 LOTS TGHAT II RTE

MEKNES - 30100 فاس املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.34665

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   21(9 ماي   27 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال 

من  أي  »2.111.111  رهم« 

 2.(11.111« إلى  »11.111)  رهم« 

مقاصة  إآراء    : طريق  عن   رهم« 

مع  يون الشركة املحد 7 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بفاس  بتاريخ 29 ماي 9)21 

تحت رقم 1899/2019.

211I

AMOURI CONSULTING

TRAITEUR VIP
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

AMOURI CONSULTING

 Fès Lotissement Belair 2

 Dokkarat Bureau 2 Immeuble

 Espace Bureaux des Champs،

30000، FES MAROC

TRAITEUR VIP شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

 MAGASIN N° 23 CENTRE

 COMMERCIAL EL BATHA BD

ALLAL EL FASSI - 30100 فاس 

املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.56(93

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم    21(9 31  آنبف  في  املؤرخ 

الحالي  االآتلاعي  املقر  تحويل  

 MAGASIN N° 23« من  للشركة 

 CENTRE COMMERCIAL EL

 BATHA BD ALLAL EL FASSI -

 BURX« إلى  املغرب«  فاس   31(11

 DES CHAMPS 2E ETAGE N° 17

 ARRONDISSEMENT AGDAL

فاس    RTE MEKNES - 30100

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 350/2020.

21(I

ISDM CONSULTING

RESEAUX TECH
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

RESEAUX TECH شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

 HAY وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 KHAT RAMLA 1 RUE TIFELT

 N°14 LAAYOUNE LAAYOUNE

LAAYOUNE 70000 املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(813

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 يناير   (4 في  املؤرخ 

املصا قة على :

محلد   )7) السيد  تفويت 

341 حصة اآتلاعية من  البغدا ي 

أصل 111.) حصة لفائد7  السيد (7( 

ايلان  غوزال بتاريخ 4) يناير 2121.

تفويت السيد (7( انس عبد الرزاق 

حصة اآتلاعية من   331 العزوزي 

أصل 111.) حصة لفائد7  السيد (7( 

ايلان  غوزال بتاريخ 4) يناير 2121.
محلد عزاوي   )7) السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   331

 )7) السيد  لفائد7   حصة   (.111

ايلان  غوزال بتاريخ 4) يناير 2121.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   2( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 177/2020.

212I

ISDM CONSULTING

RESEAUX TECH
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تعيين مسيف آديد للشركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

RESEAUX TECH  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

 HAY وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 KHAT RAMLA 1 RUE TIFELT

 N°14 - 70000 LAAYOUNE

املغرب.

تعيين مسيف آديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(813
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 يناير   (4 املؤرخ في 
مسيف آديد للشركة السيد(7( غوزال 

ايلان كلسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 177/2020.

213I

MOORISH

DIGITAL RIVER
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة   

، 21181، الدار البيضاء املغرب
DIGITAL RIVER شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5 شارع 
ابن تاشفين اقامة الشاطئ الطابق 
2 رقم الشقة 3 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(13187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DIGITAL RIVER
غرض الشركة بإيجاز : الخدمات 

املعلوماتية والتكنولوآيا الحديثة.
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شارع   5  : عنوان املقر االآتلاعي 

ابن تاشفين اقامة الشاطئ الطابق 2 
رقم الشقة 3 - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
الغازي   موالي  االله  عبد  السيد 

11)  رهم  بقيلة  حصة   (11   :

للحصة.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الغازي   موالي  االله  عبد  السيد 

التفميدي  االمام  شارع  عنوانه(ا( 
طنجة   91111  27 رقم  مستفجوش  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الغازي   موالي  االله  عبد  السيد 

التفميدي  االمام  شارع  عنوانه(ا( 
طنجة    91111  27 رقم  مستفجوش  

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم -.

214I

MOORISH

ODILIB
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة   

، 21181، الدار البيضاء املغرب

ODILIB شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 39 شارع 

اللة الياقوت شقة   الطابق 5    - 

21111 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45369(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ODILIB
النشر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والتواصل واالستيفا  والتصدير.
39 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
 -     5 اللة الياقوت شقة   الطابق 

21111 الدارالبيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : جليل  سليم  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سليم جليل عنوانه(ا(  يار 
املنصور العلار7 8) الرقم 9  23111 

بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد سليم جليل عنوانه(ا(  يار 
املنصور العلار7 8) الرقم 9  23111 

بني مالل املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727671.
215I

CLEAR ACCOUNTING NETWORK

RIWAQ AL MAGHREB
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 CLEAR ACCOUNTING
NETWORK

 N°70 COMPLEXE SOUSS
 RUE DU SOUK QUARTIER

 INDUSTRIEL AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
RIWAQ AL MAGHREB شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

األر�سي رقم 32 بلوك الكوير7 تلديد 
الداجلة أكا ير - 81111 أكا ير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42(87
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 19  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RIWAQ AL MAGHREB
 - بناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال متنوعة.
الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
32 بلوك الكوير7 تلديد  األر�سي رقم 
أكا ير   81111  - أكا ير  الداجلة 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
الوفاء  ابراهيم  موالي  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   511   :

للحصة.
 511   : حدوش  مهدي  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الوفاء  ابراهيم  موالي  السيد 
 293 رقم   3 عبا   سيدي  عنوانه(ا( 

مراكش 41111 مراكش املغرب.
عنوانه(ا(  حدوش  مهدي  السيد 
اكا ير  حي فونتي   48 رقم  قطاع ت 

81111 اكا ير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الوفاء  ابراهيم  موالي  السيد 

 293 رقم   3 عبا   سيدي  عنوانه(ا( 
مراكش 41111 مراكش املغرب

عنوانه(ا(  حدوش  مهدي  السيد 
اكا ير  حي فونتي   48 رقم  قطاع ت 

81111 اكا ير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  باكا ير   التجارية 

2121 تحت رقم 89296.
216I

CLEAR ACCOUNTING NETWORK

DEUS EX MACHINA
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CLEAR ACCOUNTING
NETWORK

 N°70 COMPLEXE SOUSS
 RUE DU SOUK QUARTIER

 INDUSTRIEL AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

DEUS EX MACHINA شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 
األر�سي رقم 18 علار7 هبة ملتقى 

شارع املقاومة وزنقة 9 يوليوز أكا ير 
- 81111 أكا ير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
42(7(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 19  آنبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 DEUS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.EX MACHINA
ألعاب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فيديو.
الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 



(575 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

ملتقى  هبة  علار7   18 رقم  األر�سي 
شارع املقاومة وزنقة 9 يوليوز أكا ير 

- 81111 أكا ير املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : حدوش  مهدي  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  حدوش  مهدي  السيد 
أكا ير  حي فونتي   48 رقم  قطاع ت 

81111 أكا ير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  حدوش  مهدي  السيد 
أكا ير  حي فونتي   48 رقم  قطاع ت 

81111 أكا ير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  باكا ير   التجارية 

2121 تحت رقم 89276.

217I

JYCOM

JYCOM  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

JYCOM
 RUE SOUMAYA ، 20340،

CASABLANCA MAROC
JYCOM  SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سلية، اقامة شهرزا  3، الطابق 
الخامس، رقم 22، النخيل - 21341 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

452919
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JYCOM  SARL
وكالة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشهار واتصاالت.
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،3 شهرزا   اقامة  سلية، 
الخامس، رقم 22، النخيل - 21341 

الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 911   : رشدان  رضوان  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد7 ملياء الظاهر :  11) حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رضوان رشدان عنوانه(ا( 
علار7    ,4 س  م  الحديقة،  اقامة 
21591 الدار  6، عين السبع  5،رقم  

البيضاء  املغرب.
عنوانه(ا(  الظاهر  ملياء  السيد7 
 ،( 33، شقة  علار7  تجزئة الصفاء، 
االلفة 21221 الدار البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد رضوان رشدان عنوانه(ا( 
علار7    ,4 س  م  الحديقة،  اقامة 
21591 الدار  6، عين السبع  5،رقم  

البيضاء  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
218I

املساوي

شركة زرف بوزنيس
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة
املساوي

1) علار7 غنينو شقة 7) زنقة أبو 
الطيب املتنبي ، 31111، فاس 

املغرب
شركة زرف بوزنيس   شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي      رقم 

467  تجزئة سطار سكن بنسو 7 – 
فاس- - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

زرف بوزنيس  .
غرض الشركة بإيجاز : = مقاولة في 
– غرس االشجار  االشغال املختلفة 
املحالت  تنظيف   – نيكوص   –

اال ارية و التجارية  و الصناعية.
رقم        : عنوان املقر االآتلاعي 
تجزئة سطار سكن بنسو 7 –    467

فاس- - 31111 فاس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 511   : السيد عبد االاله الزغبة  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد7  الغالية املنصور   :  511 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الزغبة   االاله  عبد  السيد 
سطار  تجزئة   467 رقم  عنوانه(ا( 
فاس   31111 فاس  بنسو 7  سكن 

املغرب.
املنصور    الغالية  السيد7  
الساكنة    وار املصابحة  عنوانه(ا( 
 31111 تاونات   تيسة  لوطابوعبان 

تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الزغبة   االاله  عبد  السيد 
سطار  تجزئة   467 رقم  عنوانه(ا( 
فاس   31111 فاس  بنسو 7  سكن 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم )28.
219I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

STE AYA FROID SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS  SARL AU
مركز كلاسة شيشاو7 ، 41111، 

مراكش املغرب
STE AYA FROID SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 211 
تجزئة املسار طريق اسفي مراكش. - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(12145

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. AYA FROID SARL AU
اصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملكيفات  التبفيد  معدات  وتركيب 

الهوائية .
عنوان املقر االآتلاعي : رقم 211 
 - تجزئة املسار طريق اسفي مراكش. 

41111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
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 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد مستعد ابراهيم 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مستعد ابراهيم عنوانه(ا( 
سعا 7  اعيش  بن  علي  اوال    وار 

مراكش 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد مستعد ابراهيم عنوانه(ا( 
سعا 7  اعيش  بن  علي  اوال    وار 

مراكش 41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 7)6))).

2(1I

 يوان االستاذ ابراهيم القصيف

BAB MARZOUKA INVEST
إعالن متعد  القرارات

 يوان االستاذ ابراهيم القصيف
شارع محلد الخامس اقامة 

السنتي�سي رقم 22 الطابق 6 مكتب 
رقم 72 ، 51111، مكناس املغرب
  BAB MARZOUKA INVEST

»شركة ذات املسؤولية املحدو 7 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االآتلاعي: 3 زنقة 
سبو ، م.ج  مكناس  51111 مكناس 

املغرب .
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.48137

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   21(9 نونبف   26 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
السيد7  الوحيد  الشريك  استقالة 

فاطلة منشوف من مهامه كلسيف 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد7 فاطلة منشوف للسيد 
مساهم  غيف  كلسيف  مفيد  يونس 

للشركة مع قبوله لهذه املهلة .

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
استقالة 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (3 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 89).

2((I

MOORISH

FAB MAT
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة   

، 21181، الدار البيضاء املغرب
FAB MAT شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع عبد 
املومن وزنقة سلية إقامة شهرزا  3 
الطابق 4 رقم 21 البيضاء - 21111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

453693
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FAB  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAT
التفويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
عنوان املقر االآتلاعي : شارع عبد 
املومن وزنقة سلية إقامة شهرزا  3 
 21111 21 البيضاء -  4 رقم  الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

السيد فابرزيو البيفنا :  511 حصة 
بقيلة 11)  رهم للحصة .

آاكي  موريس  ماتياس  السيد 
 (11 بقيلة  حصة   511   : ميدينا 

 رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  البيفنا  فابرزيو  السيد 
السو اء  الصخور  زنقة  اكس   28
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب.
آاكي  موريس  ماتياس  السيد 
أغلات  زنقة   9 عنوانه(ا(  ميدينا 
الدار   21111 البيضاء  السالم  حي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  البيفنا  فابرزيو  السيد 
السو اء  الصخور  زنقة  اكس   28
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم )72767.

2(2I

RSM Morocco

NEXEYA MAROC
إعالن متعد  القرارات

RSM Morocco
65 شارع الكورنيش اقامة اليخت 

بناية أ    21(11    الدار البيضاء ، 
11)21، الدار البيضاء املغرب

  NEXEYA MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو 7 ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االآتلاعي: 49 زنقة 
آان آوريس الطابق الثالث حي 

كوتيي الدار البيضاء املغرب - الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.363657

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 2) يوليوز 9)21 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
اآتلاعية  حصة   (1111 تفويت 
 NEXEYA   مللوكة من طرف  الشركة
الشركة  لفائد7   FRANCE SAS

HEMERIA SAS
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
الجديد  األسا�سي  القانون  اعتلا  

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  بند 
الشركة  ......الشريك الوحيد   مايلي: 

......... HEMERIA SAS
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 723791.
2(3I

RSM Morocco

NEXEYA MAROC
إعالن متعد  القرارات

RSM Morocco
65 شارع الكورنيش اقامة اليخت 

بناية أ    21(11    الدار البيضاء ، 
11)21، الدار البيضاء املغرب

NEXEYA MAROC  »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االآتلاعي: 49 

زنقة آان آوريس الطابق الثالث 
حي كوتيي الدار البيضاء - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.363657

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
9)21 تم اتخاذ  18 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:  
الوحيد عقب عللية  املساهم  تغييف 
 ،  »NEXEYA SAS« للشركة   ا ماج  



(577 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

 NEXEYA« املساهم الوحيد في شركة
الشركة  قبل  من   »MAROC
»NEXEYA FRANCE SAS« ، وبالتالي 
رأس  تشكل  التي  األسهم  آليع   ،
  »NEXEYA MAROC« الشركة  مال 
الشركة   طرف  من  مللوكة  تصبح 

 »NEXEYA FRANCE SAS«
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�سي للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي:  
الجديد  األسا�سي  القانون  اعتلا  

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  بند 
الشركة  ......الشريك الوحيد   مايلي: 

......... NEXEYA FRANCE SAS
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 723789.
2(4I

RSM Morocco

CALIFORNIE REAL ESTATE
شركة املساهلة

حل شركة
RSM Morocco

65 شارع الكورنيش اقامة اليخت 
بناية أ    21(11    الدار البيضاء ، 

11)21، الدار البيضاء املغرب
  CALIFORNIE REAL ESTATE
شركة املساهلة(في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي )6  شارع  
لال ياقوت مركز الرياض  الدار 

البيضاء - 21251 الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(76659
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تقرر حل  15 غشت  املؤرخ في 
 CALIFORNIE املساهلة  شركة 
رأسلالها  مبلغ     REAL ESTATE
مقرها  وعنوان  311.111  رهم 
اإلآتلاعي )6  شارع  لال ياقوت مركز 
الرياض  الدار البيضاء - 21251 الدار 
البيضاء املغرب نتيجة ل : حل مسبق 

و ي.

  6( ب  التصفية  مقر  وحد  
شارع  لال ياقوت مركز الرياض  الدار 
البيضاء  الدار   21251  - البيضاء 

املغرب. 
و عين:

بن  سليف    محلد  السيد(7( 
 2 مخلوف  و عنوانه(ا( تجزئة سلوى 
الدار   21(51 الدار البيضاء   6 بناية 
البيضاء املغرب كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابر7 و محل تبليغ العقو  و الوثائق 
لال  شارع     6(  : املتعلقة بالتصفية 

ياقوت مركز الرياض  الدار البيضاء
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 723764.
2(5I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MAROC SKI SARL
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
MAROC SKI SARL »شركة
 ذات املسؤولية املحدو 7«

وعنوان مقرها االآتلاعي: حي اوآعا 
رقم 19 بلوك 19 زنقة 1) تيكيوين 

اكا ير  - 81111 اكا ير  املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.32635

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
9)21 تم اتخاذ  )3  آنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تفويت الحصص االآتلاعية 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تنقيح القانون األسا�سي  للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
: فوت  تفويت الحصص االآتلاعية 
 211 الرحيم  عبد  االمغاري  السيد 

مقديم  للسيد  اآتلاعية  حصة 
امحلد.    

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  األسا�سي   القانون  تنقيح 
محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة   :

لشريك وحيد.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   18 بتاريخ  باكا ير   التجارية 

2121 تحت رقم 55)89.

2(6I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

MONDIAL BERRY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
MONDIAL BERRY SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 267 
القطاع C الطابق االول شقة رقم ) 
شارع افران الهدى باكا ير  - 8111 

اكا ير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

421(9
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 19  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MONDIAL BERRY SARL
تسييف و   : بإيجاز  الشركة  غرض 

إستغالل األرا�سي الفالحية
االستيفا  والتصدير.

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 267 
 ( الطابق االول شقة رقم   C القطاع
 8111  - شارع افران الهدى باكا ير  

اكا ير املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 211.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 AGRIGAIMAR SARL  : الشركة 

611) بقيلة 11)  رهم.

السيد الكارح سعيد  : 411 بقيلة 

11)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

  AGRIGAIMAR SARL الشركة 

علار7  الثاني  الطابق  عنوانه(ا( 
ألحيان شارع السلار7 بلوك A رقم ) 

ايت ملول 81111 ايت ملول املغرب.

عنوانه(ا(  سعيد   الكارح  السيد 

اشتوكة  الصفاء  اسعو   ا وز   وار 

اشتوكة ايت باها    81111 ايت باها 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  سعيد   الكارح  السيد 

اشتوكة  الصفاء  اسعو   ا وز   وار 

اشتوكة ايت باها    81111 ايت باها 

املغرب

عنوانه(ا(  محلد   كيلار  السيد 

 C/NUSTRA SENORA DE LA

 ESPERANZA 4 MOGUER  2(811

HUELVA ESPAGNE

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

26  آنبف  بتاريخ  باكا ير   التجارية 

9)21 تحت رقم 89158.

2(7I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

NATISOL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

NATISOL SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7(في طور 

التصفية(
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 822 
الحي الصناعي ايت ملول  - 81111 

ايت ملول  املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(8775

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تقرر حل  21  آنبف  املؤرخ في 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    NATISOL SARL
مقرها  وعنوان  611.111  رهم 
الصناعي  الحي   822 رقم  اإلآتلاعي 
ملول   ايت   81111  - ملول   ايت 
االنحالل املسبق   : نتيجة ل  املغرب 

للشركة.
و حد  مقر التصفية ب 822 الحي 
الصناعي ايت ملول     - 51)86 ايت 

ملول     املغرب. 
و عين:

السيد(7( سعيد  اموت وعنوانه(ا( 
 16 رقم   43 علار7  تافوكت  اقامة 
انزكان   81111 انزكان  الدشيف7 

املغرب كلصفي (7( للشركة.
و  مسيين  الحسن    السيد(7( 
عنوانه(ا( بلوك ) رقم 25 تجزئة ايت 
ايت ملول   81111 سعيد ايت ملول 

املغرب كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 
 822  : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

الحي الصناعي ايت ملول    
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   16 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 27.
2(8I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

RAM FRUITS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
RAM FRUITS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 

بصيطة 8) الطابق الثالث وفقاوي 
السالم اكا ير.  - 81111 اكا ير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 19  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 RAM  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.FRUITS SARL
االستيفا    : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير
األرا�سي  وإستغالل  تسييف 

الفالحية
نقل البضائع لحساب الغيف.

علار7   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق الثالث وفقاوي   (8 بصيطة 
اكا ير   81111  - اكا ير.   السالم 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد عفيف آالل  : 334 بقيلة 

11)  رهم.
السيد كيلار رضوان  : 333 بقيلة 

11)  رهم.
السيد كيلار محلد  : 333 بقيلة 

11)  رهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  آالل   عفيف  السيد 
القدس  حي   (9 رقم  تل�سي  زنقة 

اكا ير 81111 اكا ير املغرب.
عنوانه(ا(  رضوان   كيلار  السيد 
 PLAZA  DE LA CORANACION 6
 PBJ  MOGUER     21800 HUELVA

.ESPAGNE

عنوانه(ا(  محلد   كيلار  السيد 
 C/NUSTRA  SENORA DE LA
 ESPERANZA 4 MOGUER  2(811

.HUELVA ESPAGNE
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  آالل   عفيف  السيد 
القدس  حي   (9 رقم  تل�سي  زنقة 

اكا ير 81111 اكا ير املغرب
عنوانه(ا(  رضوان   كيلار  السيد 
 PLAZA  DE LA CORANACION 6
 PBJ  MOGUER     21800 HUELVA

ESPAGNE
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
25  آنبف  بتاريخ  باكا ير   التجارية 

9)21 تحت رقم 89143.
2(9I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

UNIC PARA MAROC SARL
إعالن متعد  القرارات

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL
 ANGLE BD TELDI ET RUE DE
 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
 UNIC PARA MAROC SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 391 
بلوك ا تجزئة اساكة تيكوين اكا ير - 

81111 اكا ير املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.3(4(7

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 6) يوليوز 9)21

تم اتخاذ القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

اعطاء ابراء لللصفي 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اقرار نهاية تصفية الشركة  
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
ملين  السيد  لللصفي  ابراء  اعطاء 

موالي محلد
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

 UNIC  «  اقرار نهاية تصفية الشركة
»PARA MAROC SARL

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
25  آنبف  بتاريخ  باكا ير   التجارية 

9)21 تحت رقم 89144.
221I

brosserie du maroc

BROSSERIE DU SAHEL
إعالن متعد  القرارات

brosserie du maroc
 HAD  SOUALEM Z.I.، 91-88
26000، BERRECHID MAROC

BROSSERIE DU SAHEL »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7«

وعنوان مقرها االآتلاعي: 91-88 
 HAD SOUALEM Z.I. DU SAHEL
 HAD SOUALEM Z.I. DU 91-88

 SAHEL 26000 BERRECHID
.MAROC

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.96(
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في )1 أكتوبر 9)21
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعريف صالحيات اإل ار7

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعديل الهدف االآتلاعي

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
تعديل النظام التشريعي

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
إغالق

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 43: الذي ينص على مايلي: 
 (5 على سبيل التقيد بأحكام املا 7 
يتم تعيين املديرين التاليين   ، أعاله 
السيد   • للشركة لفتف7 غيف محدو 7: 
آليل  السيد  ا ريس  اطل�سي  وش 
 • جديجة  آليل  السيد7   • محلد 
السيد7   • حسن  بلكونش  السيد 
آليل رقية قرار 01/10/2019  قبل 
إشراك  سيتم  املوعد.  هذا  املديرين 
آليع  في  صحيح  بشكل  الشركة 



(579 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

أعلال وعلليات اإل ار7 والتنظيم من 
شركين  جالل التوقيع املشتفك بين  
 ، باإلضافة إلى ذلك  )2( على األقل.  
بيع واكتساب   ، الصالحيات التالية: 
املنقولة  امللتلكات  آليع  وتبا ل 
آليع  على  التعاقد  املنقولة.  وغيف 
القروض ،  ون حصر املبلغ بالطريقة 
وبالشروط التي تراها مناسبة ؛ قبول 
والتعهدات  العقارية  الرهون  آليع 
وغيفها من الضلانات املنقولة وغيف 
األعلال  آليع  وقبول   ، املنقولة 
أو  مع  السابقة  واإلجالء  الفنية 
على آليع  املوافقة  ؛  بدون ضلان 
واملصا ر7  التسجيل  إصدارات 
الحقوق قبل  واملعارضة وغيفها من 
الصالحيات  وآليع  ؛  الدفع  بعد  أو 
يتطلب موافقة  ؛  املدروسة لألحكام 
املذكور7،  الشركة  شركاء  غالبية 
في  األقل  على  شركاء   )3) ثالثة  أي 
ال يلكن أن يكون هناك   )5) جلسة 
أي تعارض أو حظر من آانبهم يلكن 
سيتم تحديد  أن يعيق هذا املوعد. 

مكافآتهم بلوآب قانون الحق.    
بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
في املغرب  الغرض من الشركة سواء 
وتحويل  تصنيع   • الخارج:  في  أو 
والتلثيل  واستيفا   وبيع  وشراء 
والتجار7  والتوزيع  والوساطة 
املوا   والصناعة بشكل عام لجليع 
البالستيك  في  والكائنات  واملنتجات 
وعلى  الرغوي  واملطاط  والخشب 
واملكانس  الفرش  الخصوص  وآه 
وفرش الطالء وكذلك آليع منتجات 
ومنتجات  واملهنية  املنزلية  التنظيف 
، وجاصة أشرطة  التعبئة والتغليف 
البالستيك  من  املصنوعة  الربط 
واإلمدا ات  واملعدات  الصلب  أو 
أو نقل  اقتناء  ؛  وامللحقات للتغليف 
 ، مباشر  أو غيف  مباشر  استغالل  أو 
لجليع   ، لحساب الشركة الحصري 
براءات االجتفاع أو العالمات التجارية 

أو التفاجيص أو االستثناءات ؛
 • آليع العلليات املرتبطة بشكل 
مباشر أو غيف مباشر بكافة أو آزء من 
وذلك  أعاله،  إليها  املشار  العلليات 
نشاط  تطوير  أو  تعزيز  أو  لتسهيل 

املؤسسات  في  إما  كذلك،  الشركة 

التي تسعى إلى تحقيق أهداف ملاثلة 

آليع   ، عام  وبشكل  ذات صلة.  أو 

العلليات من أي نوع بشكل مباشر 

إلى  آزئًيا  أو  كلًيا   ، مباشر  غيف  أو 

واحد أو آجر من العلليات املذكور7 

أو  تعزيز  أو  لتسهيل  وذلك   ، أعاله 

عام  وبشكل  الشركة  نشاط  تطوير 

آليع العلليات التجارية والصناعية 

الصلة  ذات  واملنقولة  والعقارية 

املباشر7 بالغرض املشتفك.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبف   17 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

9)21 تحت رقم 3146.
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HELP ENTREPRISE

PROCESS INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

PROCESS INDUSTRIE شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 23 زنقة 
بوريد الطابق 2 شقة 4 الصخور 

السو اء الدار البيضاء 21291 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

446963

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 23 
تم إعدا  القانون   21(9 من أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PROCESS INDUSTRIE
صيانة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الغاليات امليكانيكية.
زنقة   23  : عنوان املقر االآتلاعي 
الصخور   4 شقة   2 الطابق  بوريد 
السو اء الدار البيضاء 21291 الدار 

البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد االله البازي عنوانه(ا( 
زنقة العندليب حي اغراب   44 الرقم 
آلعة اسحيم 46111 اسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد عبد االله البازي عنوانه(ا( 
زنقة العندليب حي اغراب   44 لرقم 
آلعة اسحيم 46111 اسفي املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 
رقم  تحت   21(9 أكتوبر  من   29

.7(8552
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املركز الجهوي لالستثلار لجهة بني مالل جنيفر7 - 

ملحقة جنيفر7

GEO VISIUM
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة بني 
مالل جنيفر7 - ملحقة جنيفر7

مقر ملحقة غرفة بني مالل -جنيفر7 
بخنيفر7 الحي اال اري -  طريق 
تا لة، 54111، جنيفر7 املغرب

GEO VISIUM شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
القايد ا ريس اقامة 8 شقة 3 - 

54111 جنيفر7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   21(9 23  آنبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 GEO  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.VISIUM

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

طبوغرافي.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 -  3 شقة   8 اقامة  ا ريس  القايد 

54111 جنيفر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد بنلو�سى ايوب  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  السيد بنلو�سى ايوب  

جنيفر7   54111 الفالحي  السكن 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  السيد بنلو�سى ايوب  

جنيفر7   54111 الفالحي  السكن 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (4 بتاريخ  االبتدائية بخنيفر7  

2121 تحت رقم 2).

223I



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (551

FOUZMEDIA

ASFAR OMAR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
ASFAR OMAR شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرقم 821 
اليانس  ارنا - 4111) القنيطر7 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(8 مارس   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ASFAR : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.OMAR
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نقل املسافرين .
الرقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
821 اليانس  ارنا - 4111) القنيطر7 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد يوسف االعزاوي عنوانه(ا( 
 (4111 اليانس  ارنا   821 الرقم 

القنيطر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد يوسف االعزاوي عنوانه(ا( 
 (4111 اليانس  ارنا   821 الرقم 

القنيطر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطر7  

رقم -.
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FOUZMEDIA

SOCIETE IMADKOUR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE IMADKOUR شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مجلوعة 

الزهور الرقم 1) الساكنية - 4111) 
القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5394(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE IMADKOUR
غرض الشركة بإيجاز : بقال

املوا  الغذائية.
عنوان املقر االآتلاعي : مجلوعة 
الزهور الرقم 1) الساكنية - 4111) 

القنيطر7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبدهللا بنواكور عنوانه(ا( 

 (4111  587 التوسعي رقم  اإلرشا  

القنيطر7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبدهللا بنواكور عنوانه(ا( 

 (4111  587 التوسعي رقم  اإلرشا  

القنيطر7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 3) يناير 

2121 تحت رقم -.
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FOUZMEDIA

SOCIETE FBMS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE FBMS شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زاوية شارع 

االستقالل و املر�سى مكتب رقم 7 

علارA - 14000 7 القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

541(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE FBMS
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املستخدمين.
زاوية   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
مكتب  املر�سى  و  االستقالل  شارع 
القنيطر7   A - 14000 علار7   7 رقم 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 411.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرفاعي  عبداملنعم  السيد 
 384 رقم  العصام  تجزئة  عنوانه(ا( 

4111) القنيطر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الرفاعي  عبداملنعم  السيد 
 384 رقم  العصام  تجزئة  عنوانه(ا( 

4111) القنيطر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ )2 يناير 

2121 تحت رقم -.
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FOUZMEDIA

SOCIETE SEB SERVICE
إعالن متعد  القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE SEB SERVICE »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: 58) زنقة 
معلور7 إقامة معلور7 الشقة 1) - 

4111) القنيطر7 املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   21(9 يونيو   (( املؤرخ في 

القرارات التالية: 
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على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: بلقت�سى محضر الجلع العام 

قبل   11-06-2019 بتاريخ  املنعقد 

الشركاء مايلي: استقالة السيد ياسين 

وتعيين  التسييف  مهلة  من  بوشامة 

لطيفة مسيف7 ملد7  السيد7 العراش  

غيف محدو 7

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

العنوان  إلى  االآتلاعي  املقر  تحويل 

71 اوال  أوآيه  التالي: بلوك   الرقم 

القنيطر7

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
القانون  من   (4 الفصل   تعديل 

األسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  بالقنيطر7   االبتدائية 

أكتوبر 9)21 تحت رقم 95)73.
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Medall Project

أوركيد كار
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آديد للشركة

Medall Project

 AGADIR AGADIR، 80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE

املغرب

أوركيد كار  شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2) بلوك   

لوت أ مين ايت ملول - 51)86 أيت 

ملول  املغرب.

تعيين مسيف آديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3283

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

9)21 تم تعيين  24  آنبف  املؤرخ في 

السيد(7(  للشركة  آديد  مسيف 

أكوباس  يوسف كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
24  آنبف  بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

9)21 تحت رقم 1)).
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FIDUORGA

 NARGIS ENVIRONNEMENT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUORGA
 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،
Casablanca MAROC

 NARGIS ENVIRONNEMENT
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1) زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 3)211 
MAROC الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4542((

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 NARGIS ENVIRONNEMENT

.SARL AU
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو ،
للنفايات  العامة  الخدمة  إ ار7   -

املنزلية وما شابهها
- إعدا  الدراسات البيئية

ولوائح  جاصة  لوائح  إعدا    -
املناقصات  طلبات  بشأن  التشاور 
ومكبات  النفايات  بإ ار7  املتعلقة 

النفايات.

العلليات  آليع   ، عام  وبشكل 
 ، واملالية  والتجارية  الصناعية 
قد  والتي   ، املنقولة  غيف  أو  املنقولة 
مباشر  غيف  أو  مباشر  بشكل  ترتبط 
تعزز  قد  التي  أو  الشركة  بكائن 
مشاركة  وأي   ، وتطويرها  تحقيقها 
مباشر7 أو غيف مباشر7 ، بأي شكل من 
األشكال سواء في الشركات التي تسعى 
لتحقيق أهداف ملاثلة أو ذات صلة..
زنقة   (1  : عنوان املقر االآتلاعي 
 211(3  -  5 3 الشقة  الحرية الطابق 

.MAROC الدار البيضاء
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 31.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد عوقيل عبد الرحيم :  311 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  عوقيل  السيد 
 5 محج بني يخلف الزنقة  عنوانه(ا( 

الرقم 317 1 املحلدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الرحيم  عبد  عوقيل  السيد 
 5 محج بني يخلف الزنقة  عنوانه(ا( 

الرقم 317 1 املحلدية املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728264.
229I

ANEXIS CONSEIL

PAPETRIE EL QODS
فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري 

(األشخاص الطبيعيون(
فسخ عقد تسييف حر ألصل تجاري

PAPETRIE EL QODS
3 في   بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ 
عقد  فسخ  تم    21(9 )  آنبف 
طرف  من  املوقع  الحر  التسييف 
السيد(7( سعيد  الحلوي (بصفته(ا( 
مالك(7( لألصل التجاري( الحامل(7( 
رقم   للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
  LOT بالعنوان  القاطن(7(    B23552

 ARSET LAKBIR RES EL NOUR

الدار   ETG 3 APT 10 - 20330

لحسن    والسيد(7(  املغرب  البيضاء 

 (ATLAS WORLDWIDE) مريان 

  ))7) حرا  مسيف(7(  (بصفته(ا( 

الحامل(7( للبطاقة الوطنية للتعريف 

بالعنوان  القاطن(7(   JE72350 رقم  

LOT FADLI 3 N 10 - 12010 تلار7 

التجاري  بالسجل  واملسجل  املغرب 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكلة 

تحت  عد  83192) .

231I

فيندي شور

شركة ريندي شور 
شركة ذات املسؤولية املحدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

 رأسلالها ااِلآتلاعي 800.000,00  

اورو

إعالن متعد  القرارات

فيندي شور

املنطقة الحر7 للتصدير تكنوبول 

وآد7 تجزئة 1)) طريق السعيدية 

آلاعة اهل انجا  ، 61111، وآد7 

املغرب

شركة فيندي شور شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7 ذات الشريك 

الوحيد رأسلالها ااِلآتلاعي 

800.000,00  اورو »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االآتلاعي: املنطقة 

الحر7 للتصدير تجزئة رقم 1)) 

تيكنوبول وآد7 طريق السعيدية 

آلاعة اهل انكا  - وآد7 - 61111 

وآد7 املللكة املغربية.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.31535

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2121 يناير   (( املؤرخ في 

القرارات التالية: 



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (55(

على  ينص  الذي   :1( رقم  قرار 
الشركة  مسيفي  استقالة  مايلي: 
القدامى وتعيين مسيف وحيد للشركة

على  ينص  الذي   :12 رقم  قرار 
النضام  صياغة  ِاعا 7  مايلي: 

األسا�سي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 
أصبح  ااِلآتلاعي:  الرأسلال  مايلي:  
الرأسلال ااِلآتلاعي للشركة موزعا 
فيندي  شركة   : التالي  الشكل  على 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة   2

)100%)800.000,00  اورو
بند رقم )): الذي ينص على مايلي: 
الشركة مسيف7 وملد7 غيف محدو 7 من 

طرف السيد عبد العزيز برني�سي
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم )28.
23(I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

COSMETAN.G
إعالن متعد  القرارات

 WORLD ART CONSULTING
 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي آرير الطبفي 

وزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 
املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة املغرب
COSMETAN.G  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: املنطقة 

الحر7 للتصدير بوجالف، الجزء 4)، 
القطعة )، الوحد7 الرابعة، املحل 

رقم 2  - 91111 طنجة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(12543

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 يناير   (5 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تفويض بعض الصالحيات املوكلة إلى 
السيد تيفي ليدار�سي بصفته املسيف 
 COSMETAN.G لشركة   الوحيد 
SARL  إلى السيد7 نرآس الزعنوني، 
الساكنة بطنجة،  مغربية الجنسية، 
قامت  والتي  الرازي،  بكر  أبو  زنقة 
وتلتد  إليها.  املوكلة  املهام  بقبول 
سنة  ملد7  التفويض  هذا  صالحية 
اتفاق  جالل  من  للتجديد  قابلة 
اإلجطار  مد7  احتفام  مع  ضلني، 
يقتصر  حيث  شهر.   في  املحد 7 
التفويض هذا على بعض الصالحيات 

في إطار الهدف االآتلاعي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ال يوآد أي تغييف في أي بند
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 2)2298.
232I

AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

ARAJUL EXOTIC IMP-EXP
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 AKESBI ALI CONSULTING SARL
AU

5 زتقة أبي الدر اء الطابق األول - 
طنجة ، 91121، طنجة املغرب

ARAJUL EXOTIC IMP-EXP  شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 29 شارع 
علرابن العاص، الطابق الثالث، 
رقم 26  - طنجة - - 91121 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13257
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ARAJUL EXOTIC IMP-EXP
تهدف   :  : بإيجاز  الشركة  غرض 
امتي  األهداف  تحقيق  إلى  الشركة 
غيف  بصفة  أو  مباشر7  سواء  بيانها، 
أو  باملساهلة  أو  لنفسها  مباشر7، 
لحساب الغيف أو اإل ار7 العلومية أو 
املصالح ذات االمتياز، و ذلك باملغرب 

أو بأي بلد آجر.
 -  استيفا  و تصدير الفواكه 

والخضروات.
آليع  تصدير  و  استيفا     -

املنتجات الغذائية.
إنتاج املنتجات الزراعية    -
وشرائها وتوزيعها على أسواق الجللة.
للتبفيد,  استغالل محطة    -
و  الفواكه  تغليف  و  تعبئة  مع 

الخضروات.
-  إنتاج وشراء وبيع التعبئة 

وتغليف املنتجات الزراعية.
تسييف،  كراء،  اقتناء،  إحداث،   -  
آليع  واستغالل  البيع،  إعا 7 
واستغالل  إنشاء  التجارية،  األصول 
أوراش          و  املصانع  و  املؤسسات 
بأجر  أو  بشكل  املرتبطة  الـعلـل 

باألنشطة و األعلال  املحد 7 أعاله.
الشركات  آليع  مشاركة   -  
الفالحية,  الصناعية,  التجارية, 
املالية,  العقارية,  الغيف  أو  العقارية 
إما بتسجيل أو شراء حصة أو حقوق                                            
اآتلاعية وأيضا أجذ وترك توصية 

ومنح تسبيق أو سلف. 
العلليات  آليع  العلوم،  وعلى 
و  املنقولة  التجارية،  املالية، 
الالمنقولة، املرتبطة بطريقة مباشر7 
أو غيف مباشر7  بلهام الشركة مشابهة 
و  نلو  تسهيل  يلكنها  أو  مقاربة  أو 
از هار الشركة.                                         

29 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
علرابن العاص، الطابق الثالث، رقم 
26  - طنجة - - 91121 طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

  Julian Martinez Rivero : السيد
51 حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد ابراهيم االعرج :  51 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
 Julian Martinez Rivero السيد 
 Calle Toledo n°15, عنوانه(ا( 
portal 9b.1a. Parla 28981 مدريد 

اسبانيا.
ابراهيم االعرج عنوانه(ا(  السيد 
 C Alfonso XII 11 A Becerril Da La

Seirra 28945 مدريد اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
 Julian Martinez Rivero السيد 
 Calle Toledo n°15, عنوانه(ا( 
portal 9b.1a. Parla 28981 مدريد 

اسبانيا
ابراهيم االعرج عنوانه(ا(  السيد 
 C Alfonso XII 11 A Becerril Da La

Seirra 28945 مدريد اسبانيا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم )22977.
233I

AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

SEJJALI IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 AKESBI ALI CONSULTING SARL
AU

5 زتقة أبي الدر اء الطابق األول - 
طنجة ، 91121، طنجة املغرب

SEJJALI IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : زنقة 
سيدي البخاري، بلوك رقم أ 2، 

إقامة إيلان 2،  الطابق األول، رقم 
4)، طنجة. زنقة سيدي البخاري، 
بلوك رقم أ 2، إقامة إيلان 2،  
الطابق األول، رقم 4)، طنجة. 

91111 طنجة املغرب.



(553 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.69693

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 24 أكتوبر 9)21 تقرر حل 

شركة ذات   SEJJALI IMMOBILIER

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

 (.211.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سيدي البخاري، بلوك رقم أ 2، إقامة 

 ،(4 رقم  األول،  الطابق    ،2 إيلان 

بلوك  زنقة سيدي البخاري،  طنجة. 

الطابق    ،2 إيلان  إقامة   ،2 أ  رقم 

 91111 طنجة.   ،(4 رقم  األول، 

تحقيق  لعدم  نتيجة  املغرب  طنجة 

هدف الشركة.

و عين:

و  سجالي  غزالن   السيد(7( 
البخاري  سيدي  زنقة  عنوانه(ا( 

 )7) املغرب كلصفي  طنجة   91111

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

زنقة  وفي   21(9 1)  آنبف  بتاريخ 

 ،2 أ  رقم  بلوك  البخاري،  سيدي 

رقم  الطابق األول،    ،2 إقامة إيلان 

4)، طنجة. - 91111 طنجة املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 646.

234I

FUDICAIRE ISMAILI

STE ROCHE TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 رقم 17 السلار7 ، 

ES-SMARA MAROC ،72111

  STE ROCHE TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

التقدم رقم 84) السلار7  - 72111  

السلار7  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(6 غشت   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. ROCHE TRAVAUX SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
  72111  - 84) السلار7   التقدم رقم 

السلار7  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد احلد املهدي غوزال :  511 
حصة بقيلة 51.111  رهم للحصة .
السيد اسلاعيلي سيدي الراكب  
51.111  رهم  حصة بقيلة   511   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
غوزال  املهدي  احلد  السيد 
حي  ملر  التقدم   حي  عنوانه(ا( 
السلار7    72111  (84 الصناعي رقم 

املغرب.
السيد اسلاعيلي سيدي الراكب  
عنوانه(ا( شارع الحسن الثاني بلوك 
12 رقم ))  72111 السلار7  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
غوزال  املهدي  احلد  السيد 
حي  ملر  التقدم   حي  عنوانه(ا( 
السلار7    72111  (84 الصناعي رقم 

املغرب
السيد اسلاعيلي سيدي الراكب  
عنوانه(ا( شارع الحسن الثاني بلوك 
12 رقم ))  72111 السلار7  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالسلار7  بتاريخ 7) غشت 

6)21 تحت رقم 112/16.
235I

FIDUCIAIRE DU BUISSON

KONSEY AGENCY كونسيي 
أجان�سي

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU BUISSON
 Boulevard Zerktouni ، ,27(

20050، CASABLANCA MAROC
KONSEY AGENCY كونسيي 
أآان�سي شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3 زنقة 
أيت أورير شارع موالي يوسف 

الطابق 2 - 21111 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45422(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
كونسيي   KONSEY AGENCY

أآان�سي.
تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التواصل  في  اإلستشار7  جدمات 

واإلعالنات و التكوين املؤهل.
زنقة   3  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
يوسف  موالي  شارع  أورير  أيت 
البيضاء  الدار   21111  -  2 الطابق 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

السيد ا ريس بنشقرون بلعباس 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ا ريس بنشقرون بلعباس 
ابراهيم  زنقة حافض   (6 عنوانه(ا( 

ط 3 21111 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد ا ريس بنشقرون بلعباس 
ابراهيم  زنقة حافض   (6 عنوانه(ا( 

ط 3 21111 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم )257.
236I

JURISMAG SARL

ORYX B.M.N.A
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تعيين متصرفين

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

ORYX B.M.N.A  »شركة  
املساهلة«

وعنوان مقرها االآتلاعي: مارزاكا 
36) التجزئة الصناعية تيط مليل  - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
»تعيين متصرفين«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.213889

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 7) يناير 2121

جالل  متصرفين  تعيين  تقرر 
السنوات املالية التالية: 

لللد7 املتبقية في والية مجلس   -
اإل ار7 الحالي والتي ستنتهي في نهاية 
العا ية  العامة  الجلعية  اآتلاع 
السنوية لللساهلين املقرر عقدها في 



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (557

سنة )212 والخاصة باملصا قة على 
حسابات الشركة للسنة التي ستنتهي 

في )3  آنبف 2121.
األشخاص الطبيعيون: 

امللثل   ) - األشخاص االعتباريون 
الدائم(: 

اوريكس مكس إلنتاج الخرسانة ذ 
.م »شركة ذات املسؤولية املحدو 7« 
مقرها  والكائن  متصرف  بصفتها 
العربية  االمارات  ب:  االآتلاعي 
 1  ، الفجيف7«,  إمارا7   « املتحد7 
املتحد7  العربية  االمارات  الفجيف7 
تحت  التجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم: )112417)
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728335.
237I

CH3 INDUSTRIAL sarl

CH3 INDUSTRIAL sarl
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

CH3 INDUSTRIAL sarl
حي الفريحيين رقم 2646، كزنايــــة ، 

91111، طنجة املغرب
CH3 INDUSTRIAL sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الفريحيين رقم 2646، كزنايــــة - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(13139

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CH3  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.INDUSTRIAL sarl
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األآزاء امليكانيكية.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - كزنايــــة   ،2646 رقم  الفريحيين 

91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : الشعيفي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 251   : السيد مصطفى الشعيفي 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 251   : الشعيفي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد الشعيفي عنوانه(ا( 

رقم   ،(63 شارع  مستفجوش،  حي 

3)) 91111 طنجة املغرب.

السيد محلد الشعيفي عنوانه(ا( 

رقم   ،(63 شارع  مستفجوش،  حي 

3)) 91111 طنجة املغرب.

الشعيفي  مصطفى  السيد 

شارع  مستفجوش،  حي  عنوانه(ا( 

طنجة   91111  ((3 رقم   ،(63

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد الشعيفي عنوانه(ا( 

رقم   ،(63 شارع  مستفجوش،  حي 

3)) 91111 طنجة املغرب

السيد محلد الشعيفي عنوانه(ا( 

رقم   ،(63 شارع  مستفجوش،  حي 

3)) 91111 طنجة املغرب

الشعيفي  مصطفى  السيد 

شارع  مستفجوش،  حي  عنوانه(ا( 

63)، رقم 3)) 91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

بتاريخ  بطنجة   التجارية 

رقم  تحت   2121 يناير   (4

.416(((21112768

238I

jilovta sarl

CHAYBOUB TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

CHAYBOUB TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 32 طريق 
ربيع 4) حي الحسني زرارقة - 61111 

وآد7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

346(3

 25 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9  آنبف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHAYBOUB TRAV

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة و املختلفة و السلسر7.

عنوان املقر االآتلاعي : 32 طريق 
ربيع 4) حي الحسني زرارقة - 61111 

وآد7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : احلد  شيبوب  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 511   : ابراهيم  شيبوب  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  احلد  شيبوب  السيد 

حي الحسني   (4 طريق ربيع   Test32

زرارقة 61111 وآد7 املغرب.

السيد شيبوب ابراهيم عنوانه(ا( 
32 طريق ربيع 4) حي الحسني زرارقة 

61111 وآد7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد شيبوب ابراهيم عنوانه(ا( 
32 طريق ربيع 4) حي الحسني زرارقة 

61111 وآد7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 296.

239I

امينة الطاهري موثقة بالدار البيضاء

»TARGA GESTION«
إعالن متعد  القرارات

امينة الطاهري موثقة بالدار 
البيضاء

283 شارع يعقوب املنصور الطابق 
الثاني مكتب رقم 2) ، 21111، 

الدار البيضاء املغرب
»TARGA GESTION«   »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: مراكش ، 
فندق شلس ، شارع حلان الفتواكي 

- 41151 مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.627

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 يناير   18 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
هبة بين السيد علي بنكيفان والسيد 
من  آزءا  بنكيفان  األمين  هللا  عبد 
حصصهم، ما يعا ل أربعة وعشرون 
)24( حصة، لفائد7 السيد7 صوفية 

بنكيفان. 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
السيد7  هي  و  آديد  مدير  تعيين 

صوفية بنكيفان.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

منح صالحية التوقيع.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

صالحيات من أآل اإلآراءات.



(555 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

4)، و6)،   ،7  ،6  ،( التعديل لللوا  

في النظام األسا�سي لشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (6 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 375))).

241I

STE MANAB.TRANSPORT SARL AU

AYOUR BEAUTY
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAB.TRANSPORT SARL

AU

محل )، رقم ) تجزئة مؤالي ا ريس 

حي الرياض ويسالن محل )، رقم 

) تجزئة مؤالي ا ريس حي الرياض 

ويسالن، 51111، مكناس املغرب

AYOUR BEAUTY شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل ) 

مكرر علار7 59 اقامة الريحان  - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AYOUR BEAUTY

بيع موا    : غرض الشركة بإيجاز 

التجليل.

 ( محل   : عنوان املقر االآتلاعي 
 - الريحان   اقامة   59 علار7  مكرر 

51111 مكناس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد الشيضمي ياسين :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ياسين  الشيضمي  السيد 
عنوانه(ا(  تجزئة الرماط ) الرم 94) 
حي تلزارت ايت ملول 51111 اكا ير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  صابر    حلز7  السيد 
 (6 الشقة  أ  علار7  الصباح  اقامة 

ويسالن 51111 مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 314.
24(I

 يوان االستاذ ابراهيم القصيف

BAB MARZOUKA INVEST
إعالن متعد  القرارات

 يوان االستاذ ابراهيم القصيف
شارع محلد الخامس اقامة 

السنتي�سي رقم 22 الطابق 6 مكتب 
رقم 72 ، 51111، مكناس املغرب
 BAB MARZOUKA INVEST

»شركة ذات املسؤولية املحدو 7 
ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 3 
زنقة سبو ، م.ج مكناس  - 51111 

مكناس املغرب .
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
. 48137

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
9)21 تم اتخاذ  6)  آنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
قررت السيد7 فاطلة منشوف  منح 

من  استقالته  مفيد  يونس  السيد 

مهامه كلسيف للشركة 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مسيف  مفيد  لحسن  السيد  وتعيين 

آديد غيف مساهم للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

استقالة مسيف 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسيف آديد 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (3 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 89).

242I

 WORLD ART CONSULTING SARL par

abréviation WACON SARL

M&S CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 WORLD ART CONSULTING

 SARL par abréviation WACON

SARL
زاوية شارع أبي آرير الطبفي 

وزنقة عبد الرحلان ناصر، إقامة 

املنصور، الطابق األول، الشقة رقم 

2 ، 91111، طنجة املغرب

M&S CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي املنظر 

الجليل، زنقة ج، رقم 4، الطابق 

األر�سي - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13319

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 M&S  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االآتلاعي : حي املنظر 

الطابق   ،4 رقم  ج،  زنقة  الجليل، 

األر�سي - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

املنصوري  سعيد  محلد  السيد 

111.)  رهم  بقيلة  حصة   51   :

للحصة .

 51   : السيد سليلان املنصوري 

حصة بقيلة 111.)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

املنصوري  سعيد  محلد  السيد 

 91111 عنوانه(ا( حي املنظر الجليل 

طنجة املغرب.

املنصوري  سليلان  السيد 

عنوانه(ا( زنقة آلال الدين األفغاني 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

املنصوري  سعيد  محلد  السيد 

 91111 عنوانه(ا( حي املنظر الجليل 

طنجة املغرب

املنصوري  سليلان  السيد 

عنوانه(ا( زنقة آلال الدين األفغاني 

91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229782.

243I
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afayad group

NORTH WEST DISCOVERY
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

afayad group
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 NORTH WEST DISCOVERY
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 41 
هيالنة  رب بوطويل مراكش - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(12153
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NORTH WEST DISCOVERY
إ ار7   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفنا ق,وكيل عقاري.
رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - مراكش  بوطويل  هيالنة  رب   41

41111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 331   : عزيز  الحاف�سي  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد ايت الحوس سفيان :  331 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 341   : امغار يوسف  بن  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الحاف�سي عزيز عنوانه(ا( 
مراكش  سعا 7   (372 رقم   2 أفاق 

41111 مراكش  املغرب.

سفيان  الحوس  ايت  السيد 
شالبيل  املحاميد  تجزئة  عنوانه(ا( 
مراكش   4111 مراكش   43 رقم 

املغرب.
السيد بن امغار يوسف عنوانه(ا( 
حدائق   5 رقم   4 الطابق  علار7   
 4111 مراكش  املحاميد  الليلون 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
سفيان  الحوس  ايت  السيد 
شالبيل  املحاميد  تجزئة  عنوانه(ا( 
مراكش   41111 مراكش   43 رقم 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 627))).

244I

comptasultlta sarl

VENTURE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة جديجة زنقة وا  ورغة الرقم 
 )24 الطابق التاني الدرو7 ، 26212، 

الدرو7 املغرب
VENTURE CAR  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

الوفاء ح رقم 245 الطابق السفلي 
الدرو7  - 26212 الدرو7 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3349
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. VENTURE CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

السفلي  الطابق   245 ح رقم  الوفاء 

الدرو7  - 26212 الدرو7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 عام سنة .

 511.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

  : الشرقاوي  عثلان  السيد 

25.111) حصة بقيلة 251.)  رهم 

للحصة .

  : الشرقاوي  مهدي  السيد 

25.111) حصة بقيلة 251.)  رهم 

للحصة .

  : الشرقاوي  محلد  السيد 

251.111 حصة بقيلة 2.511  رهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشرقاوي  عثلان  السيد 

الرقم  اش  الوفاء  تجزئة  عنوانه(ا( 

الدرو7   26212 برشيد  الدرو7   245

املغرب.

الشرقاوي   مهدي  السيد 

عنوانه(ا( 27) اقامة الفر وس م س 

 21111 االلفة البيضاء   (6 طابق   6

الدار البيضاء املغرب.

السيد محلد الشرقاوي عنوانه(ا( 

245 الدرو7  تجزئة الوفاء اش الرقم 

برشيد 26212 الدرو7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عثلان الشرقوي عنوانه(ا( 

245 الدرو7  تجزئة الوفاء اش الرقم 

برشيد 26212 الدرو7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

2121 تحت رقم 55/22.

245I

QUALIMAINT SARL AU

YASSINE BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

QUALIMAINT SARL AU
 N° 15, Rue Lalla Amina,

 Bureaux les IRIS Bureau1
 CHAMP DE COURE N° 15, Rue
 Lalla Amina, Bureaux les IRIS
 Bureau1 CHAMP DE COURE،

30000، FES MAROC
YASSINE BATIMENT شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 44 شارع 
محلد السالوي  - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(673

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.YASSINE BATIMENT
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أو بناء.
44 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
فاس   31111  - السالوي   محلد 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

111.111.)  رهم، مقسم كالتالي:
 (1.111   : السيد محلد العي�سي 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه(ا(  العي�سي  محلد  السيد 
 51111 مكناس   ( االنبعاث   (3 رقم 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  العي�سي  محلد  السيد 
 51111 مكناس   ( االنبعاث   (3 رقم 

مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم -.
246I

afayad group

KERO CLEAN EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

afayad group
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
 KERO CLEAN EQUIPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 215 
سعا 7 6 املحاميد مراكش - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1212(
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 KERO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CLEAN EQUIPEMENT
أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 
منتجات  بناء,تاآر  أو  متنوعة 
واملغاسل  الكبيف7  التنظيف,املطابخ 
وتكييف  الصناعي  والتبفيد  واملخابز 

الهواء والتهوية.
عنوان املقر االآتلاعي : رقم 215 
 41111 سعا 7 6 املحاميد مراكش - 

مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

السيد اكزال هشام :  511 حصة 
بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد كيليغ سعيد :  511 حصة 
بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  هشام  اكزال  السيد 
 58 رقم   48 زنقة  بوشنتوف   رب 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب.
عنوانه(ا(  سعيد  كيليغ  السيد 
البفآة  عين  العلوي  ملر حسن   3(
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  هشام  اكزال  السيد 
 58 رقم   48 زنقة  بوشنتوف   رب 
البيضاء  الدار   21111 البيضاء 

املغرب
عنوانه(ا(  سعيد  كيليغ  السيد 
البفآة  عين  العلوي  ملر حسن   3(
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 585))).
247I

EXPERTUS

LES DOMAINES DU NORD
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 87
 Casablanca CASABLANCA،
20000، CASABLANCA Maroc
 LES DOMAINES DU NORD
شركة ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي طريق 

شفشاون كلم 3,5 وزان - 6211) 
وزان املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.57(
العام  الجلع  بلقت�سى 
يناير   (7 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2121
»1.111.111)  رهم«  قدره  بلبلغ 
إلى  »31.111.111  رهم«  من  أي 
  : طريق  عن  »41.111.111  رهم« 

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بوزان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 20/20.
248I

Fiduciaire FICOTRAV

شركة بحري تراف 

BAHRI TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

Fiduciaire FICOTRAV
 Avenue Mohamed V N° 283
 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

 BAHRI TRAV) شركة بحري تراف
SARL AU( شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي االآتلاعي 
بلوك 9 رقم )4 الحي الجديد أرفو  - 

52211 أرفو  املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.7917

الشريك  قرار  بلقت�سى 
 2121 يناير   22 في  املؤرخ  الوحيد 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  تم 
من  أي  »511.111  رهم«  قدره 
»111.111.)  رهم« إلى »511.111.) 
تقديم حصص    : عن طريق   رهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 27 يناير 

2121 تحت رقم 60/2020.
249I

SOCIETE SAMOUM CLIM SARL AU

 SOCIETE SAMOUM CLIM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 SOCIETE SAMOUM CLIM SARL
AU

رقم )2) القا سية ، 61111، وآد7 
املغرب

 SOCIETE SAMOUM CLIM SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد(في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  رقم )2) 
القا سية  وآد7 - 61111  وآد7  

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.25165

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 يناير   12 املؤرخ في 
محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
مبلغ    SAMOUM CLIM SARL AU
وعنوان  21.111  رهم  رأسلالها 
مقرها اإلآتلاعي  رقم )2) القا سية  
وآد7 - 61111  وآد7  املغرب نتيجة 

ل :  توقيف النشاط .
و حد  مقر التصفية ب  رقم )2) 

القا سية - 61111  وآد7  املغرب. 
و عين:

السيد(7(  علر   زياني و عنوانه(ا( 
حي عالل بن عبد هللا رقم 74) حا�سي 
بالل 64551  آرا 7  املغرب كلصفي 

(7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 
رقم    : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

)2) القا سية  وآد7
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 351.

251I
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LEARN 2 LEAD PRIVATE CENTER

 LEARN 2 LEAD PRIVATE
CENTER

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 LEARN 2 LEAD PRIVATE
CENTER

مجلع النخيل علار7 4 طابق 3 رقم 
8 النواصر الدار البيضاء ، 27111، 

النواصر املغرب
 LEARN 2 LEAD PRIVATE

CENTER  شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مجلع 
النخيل علار7 4 طابق 3 رقم 8 
النواصر الدار البيضاء - 27111 

النواصر املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
452927

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 LEARN : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. 2 LEAD PRIVATE CENTER
غرض الشركة بإيجاز : * التكوين 
املنهي * هندسة التدريب * التوظيف 
اللغات و  روس   * التنلية الذاتية   *

الدعم.
مجلع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 8 رقم   3 طابق   4 علار7  النخيل 
 27111  - البيضاء  الدار  النواصر 

النواصر املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 61.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد علي اوبايدير :  11) حصة 
بقيلة 611  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  اوبايدير  علي  السيد 
رقم   2 طابق   26  ار السعا 7 علار7 
مراكش   41(11 مراكش  از هار   4

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  اوبايدير  علي  السيد 
رقم   2 طابق   26  ار السعا 7 علار7 
مراكش   41(11 مراكش  از هار   4

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم -.
25(I

STE  AVANTAGE BETON ET SERVICE  SARL au

 ELECTRO EAU
 ASSAINISSEMENT

MAINTENANCE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 STE  ELECTRO EAU
 ASSAINISSEMENT

MAINTENANCE   SARL au
شارع محلد V علار7 84 الطابق رقم 
) مكتب رقم 24 ، 91111، طنجة 

املغرب
 ELECTRO EAU

 ASSAINISSEMENT
MAINTENANCE  شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  شارع 
محلد V علار7 84 الطابق رقم ) 
مكتب رقم 24  - 91111 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.87(89

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 يناير   16 في  املؤرخ 

املصا قة على :

صديق     )7) السيد  تفويت 
511 حصة اآتلاعية من  بوآلعة  
 )7) السيد  511 حصة لفائد7   أصل 
عبد اللطيف ضاوية بتاريخ 16 يناير 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229737.

252I

ANNONCE B.O

 WORLD WIDE
MANAGEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ANNONCE B.O
 Fatima-Zahra EL OUAZZANI

 ،D1 7إقامة نجلة الجنوب 3، علار
الطابق الثاني، الشقة 7، الجديد7، 

MAROC 724111، الجديد
 WORLD WIDE«

MANAGEMENT«  شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 
 ،D1 7نجلة الجنوب 3، علار

الطابق الثاني، الشقة 7، الجديد7 - 
24111 الجديد7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(6215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسلية 
بلختصر  اإلقتضاء  عند 
 WORLD WIDE«  : تسليتها 

. »MANAGEMENT

-1 تسييف   : غرض الشركة بإيجاز 
التسييف الغيف   2- الفنا ق واملطاعم. 

املباشر.
إقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
نجلة الجنوب 3، علارD1 7، الطابق 
الثاني، الشقة 7، الجديد7 - 24111 

الجديد7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
الوزاني   الزهراء  فاطلة  السيد7 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الوزاني   الزهراء  فاطلة  السيد7 
24111 الجديد7  عنوانه(ا( الجديد7 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الوزاني   الزهراء  فاطلة  السيد7 
24111 الجديد7  عنوانه(ا( الجديد7 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالجديد7  بتاريخ 22 يناير 

2121 تحت رقم 2)247.
253I

sahara decision

 BELREVE SERVICES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sahara decision
شارع مكة علار7 مبارك ولد الخليل 

طابق2 الحي اال اري العيون. ، 
71111، العيون املغرب

 BELREVE SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

717 رقم 276 حي القدس العيون. - 
71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

3142(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BELREVE SERVICES SARL AU

اعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تزويد اثاث  والتشييد املباني،  البناء 

املكاتب والتجهيزات االعالمية ، تجار7 

آليع موا  والتجهيزات الصناعية..

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

276 حي القدس العيون. -  717 رقم 

71111 العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد يحضيه بلعلش 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يحضيه بلعلش عنوانه(ا( 

 14 رقم  بركان  زنقة  السعا 7  حي 

العيون 71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد يحضيه بلعلش عنوانه(ا( 

 14 رقم  بركان  زنقة  السعا 7  حي 

العيون 71111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   19 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 63/2020.

254I

ficogedek sarl au

 MAROC SOLUTION
 IMMOBILIERE )MSI(

SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 MAROC SOLUTION
 IMMOBILIERE )MSI) SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 31 
مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس - 

51151 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49(63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 MAROC SOLUTION  :

.IMMOBILIERE (MSI( SARL.AU
التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالستيفا  ،وسيط.
 31 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 
 - مكناس  االمان  حي   8 زنقة  مكرر 

51151 مكناس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد ياسين بللحجوب :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

بللحجوب  ياسين  السيد 
السلن  شارع  ار   25 عنوانه(ا( 
مكناس   51151 مكناس  اروامزين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
بللحجوب  ياسين  السيد 
السلن  شارع  ار   25 عنوانه(ا( 
مكناس   51151 مكناس  اروامزين 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 336.

255I

AJBAR CONSULTING

STE WAMA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

AJBAR CONSULTING
 Bureaux Nour Rue EL Houssine

 AL Khadar N°2 ، 30050، FES
املغرب

 STE WAMA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 9) 
شارع ابن الهيثم زنقة الياسلين 
الحي الصناعي سيدي ابراهيم - 

31181 فاس املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48553

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 يناير 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
زنقة  الهيثم  ابن  شارع   (9 »رقم 
سيدي  الصناعي  الحي  الياسلين 
إلى  فاس املغرب«   31181  - ابراهيم 
الحي  زنقة الخوارزمي    800/1 »رقم 
 31181  - ابراهيم  سيدي  الصناعي 

فاس  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 319/20.

256I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 DEHRON INTERNATIONAL

IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 DEHRON INTERNATIONAL

IMPORT EXPORT شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي بريستيجيا 

أمبف طريق أمزميز الطابق تحت أر�سي  

مكتب 299  ب رقم 64 - 41111 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.62399

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر   21(9 3)  آنبف  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 7  حل شركة 

 DEHRON الوحيد  الشريك  ذات 

 INTERNATIONAL IMPORT

EXPORT  مبلغ رأسلالها 10.000,00 

اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 

بريستيجيا أمبف طريق أمزميز الطابق 

تحت أر�سي  مكتب 299  ب رقم 64 

 : مراكش املغرب نتيجة ل   41111  -

توقف نشاط الشركة.

كولف  ب  التصفية  مقر  حد   و 

محلد  شارع   63 علار7    A2 سيتي 

مراكش   41111  - السا س ايفرناج 

املغرب. 
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و عين:
 DUNET  STEPHANE )7)السيد
علار7    A2 كولف سيتي  و عنوانه(ا( 
ايفرناج  السا س  محلد  شارع   63
 )7) 41111 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   19 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 34)))).
257I

karama conseil

 STE CABINET MALIH
HICHAM SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم ) زنقة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب
 STE CABINET MALIH HICHAM

SARL AU شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 24 
الطابق االول الشقة ) شارع الحسن 

التاني فاس - 31111 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.28537

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   21(9 15  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :
نعيم  جديجة   )7) السيد  تفويت 
حصة اآتلاعية من أصل   (1.111
 )7) السيد  لفائد7   حصة   (1.111

هشام مليح بتاريخ 15  آنبف 9)21.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   13 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 29/2020.
258I

ficogedek sarl au

SAVOIR NET S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

SAVOIR NET S.A.R.L AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : زنقة 

6) رقم 61 الشطر 2 حي االمان  - 

51151 مكناس املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2359(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 يناير   (7 املؤرخ في 

شركة   SAVOIR NET S.A.R.L AU

ذات مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

 (11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 

 رهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

االمان   حي   2 الشطر   61 رقم   (6

نتيجة  املغرب  مكناس   51151  -

النعدام النشاط التجاري.

و عين:

و  الحلدو�سي  حليد    السيد(7( 

الشطر   61 رقم   (6 زنقة  عنوانه(ا( 

2 حي االمان  51151 مكناس املغرب 

كلصفي (7( للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

زنقة  وفي   2121 يناير   (7 بتاريخ 

 - حي االمان    2 الشطر   61 رقم   (6

51151 مكناس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 21).

259I

JURISMAG SARL

T - METAL SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مد7 مزاولة مهام املسيفين

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

T - METAL SARL-AU »شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االآتلاعي: مركز 
املارينا ، زاوية  شارع الزرقطوني  

وشارع محلد بن عبد هللا - الطابق 
الرابع ، رقم 28   - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
»تجديد مد7 مزاولة مهام املسيفين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.416167
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6) يناير 2121
مهام  مزاولة  مد7  تجديد  تقرر 

املسيفين ملد7: سنة ونصف سنوات.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728337.

261I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE ADRFAT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
علار7 نوميديا شارع محلد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تاز7 ، 35111، 
تاز7 املغرب

STE ADRFAT SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي بوقالل 

املركز - 35111 تاز7 املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2613
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 18 يناير 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»بوقالل املركز - 35111 تاز7 املغرب« 
 8 الشقة   6 رقم  نسلة  »اقامة  إلى 
تاز7    35111  - تهراست  احلد  زنقة 

املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

2121 تحت رقم 42.

26(I

JURISMAG SARL

T STEEL SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مد7 مزاولة مهام املسيفين

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

T STEEL SARL-AU »شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االآتلاعي: مركز 
املارينا ، زاوية  شارع الزرقطوني  

وشارع محلد بن عبد هللا - الطابق 
الرابع ، رقم 26 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
»تجديد مد7 مزاولة مهام املسيفين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.267337
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 6) يناير 2121 تقرر تجديد 
مد7 مزاولة مهام املسيفين ملد7 : سنة 

ونصف سنوات.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728342.

262I
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JURISMAG SARL

FUTUR FER SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تجديد مد7 مزاولة مهام املسيفين

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

FUTUR FER SARL-AU »شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االآتلاعي: مركز 
املارينا ، زاوية  شارع الزرقطوني  

وشارع محلد بن عبد هللا - الطابق 
الرابع ، رقم 26 - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
»تجديد مد7 مزاولة مهام املسيفين«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(337(3
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 6) يناير 2121 تقرر تجديد 
مد7 مزاولة مهام املسيفين ملد7: سنة 

ونصف سنوات.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728343.

263I

بنبو جديجة

A46 TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بنبو جديجة
)26 املسعو ية تاز7 ، 35111، تاز7 

املغرب
 A46 TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدو 7 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
االمل رقم 576 تاز7 35111 تاز7 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

5229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   21(9 13  آنبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 A46  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRAVAUX

-نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغيف

-املقاولة املختلفة او البناء.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

تاز7   35111 تاز7   576 رقم  االمل 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : وليد  الروزي  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  وليد  الروزي  السيد 

حي  البيضاء  الدار  زنقة   25 الرقم 

املغرب العربي 35111 تاز7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  وليد  الروزي  السيد 

حي  البيضاء  الدار  زنقة   25 الرقم 

املغرب العربي 35111 تاز7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

2121 تحت رقم )3.

264I

FS

BURATEC SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تغييف نشاط الشركة

FS
رقم 27 زنقلة عالل بن عبد هللا ، 

52111، الرشيدية املغرب
 BURATEC SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدو 7 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي رقم 3 زنقة 
عالل بن عبدهللا - 52111 الرشيدية 

املغرب.
تغييف نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.21(6/((2(3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تغييف   2121 يناير   23 في  املؤرخ 
البديل  »توفيف  من  الشركة  نشاط 

املؤقت
نقل العلال و املوظفين

النظافة« إلى »االشغال املختلفة
نقل العلال و املوظفين

النظافة«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 27 يناير 

2121 تحت رقم 56/2020.
265I

TY CONSULTING

GLOBAL DISPLAY
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN 26
 26 RUE HALAB MERS SULTAN،
20140، CASABLANCA MAROC
GLOBAL DISPLAY شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 

ريو ، عين  ياب ، شارع سيدي عبد 
الرحلن . - 81)21 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
453687

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GLOBAL DISPLAY
تشغيل   -  : غرض الشركة بإيجاز 
الرقلية  والطباعة  اإلعالنات  إ ار7 
بجليع  الحضري  العام  والعرض 

أشكاله و حجله.
التصليم  أنشطة  آليع   -
والخدمات  واإلنتاج  واالستشارات 
 ، واألحداث  باالتصاالت  املتعلقة 

مهلا كانت طبيعتها ؛
- تركيب اللوحات اإلعالنية

و؟  أنواع  آليع  وبيع  شراء   -
أنواع  وآليع   ، العرض  تنسيقات 
وتنسيقات الدعم واملسافات وسائل 

االعالم.
إ ار7   ، تأآيف   ، حياز7   ، إنشاء   -
آليع  تشغيل   ، تركيب   ، تأآيف 
املتعلقة   ، األعلال   ، املنشآت 

باألنشطة املذكور7 ؛
آليع املعامالت   ، وبشكل عام   -
الصناعية  أو  التجارية  أو  املالية 
من  التي   ، العقارية  أو  املنقولة  أو 
مباشر بشكل  ترتبط  أن   املحتلل 
كلًيا أو آزئًيا بأحد   ، أو غيف مباشر   
 أي كائنات محد 7 أو أي كائن مشابه 

أو متعلق.
إقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
، شارع سيدي عبد  ، عين  ياب  ريو 
البيضاء  الدار   21(81  -  . الرحلن 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد ناصر الكرمي :  491 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
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 GLOBAL FUNDS الشركة 
 (11 SARLAU :  510 حصة بقيلة 

 رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ناصر الكرماعي عنوانه(ا( 
آوهر7 تاماريس رقم 12 ، مبنى 22 ، 
البفاهلة ، سوالم برشيد 26412 حد 

السولم املغرب.
 GLOBAL FUNDS الشركة 
SARLAU عنوانه(ا( إقامة ريو ، عين 
 . شارع سيدي عبد الرحلن   ،  ياب 

81)21 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الدين  ناصر  عبا 7  السيد 
عنوانه(ا( تجزئة الوكناتي شارع عبد 
الدار   21471 الها ي بوطالب أنفا  

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727668.
266I

FUTURE CONSEIL

SOCIÉTÉ MAISON ABATS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 11)26، برشيد املغرب
 SOCIÉTÉ MAISON ABATS

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 شارع 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 

األول - 31)21 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45((17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIÉTÉ MAISON ABATS
تاآر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللحوم بالجللة.
26 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
الطابق   3 الشقة  السلطان  مرس 
األول - 31)21 الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

عبدالرحيم  صديق  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالرحيم  صديق  السيد 
776 شارع ا ريس الحارثي  عنوانه(ا( 

51161 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الرحيم   عبد  صديق  السيد 
776 شارع ا ريس الحارثي  عنوانه(ا( 

51161 الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 723864.
267I

مكتب الخبف7 في املحاسبة

 STE TOURS-ALLIANCE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

مكتب الخبف7 في املحاسبة
21 زنقة ابن بطوطة ، 52111، 

الراشيدية املغرب
 STE TOURS-ALLIANCE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االآتلاعي رقم )1 

زنقة سيدي ابو عبد هللا  - 52111 

الراشيدية املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((859

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 17 يناير 2121 تلت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :

نقل األشخاص للغيف..

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 27 يناير 

2121 تحت رقم 59.

268I

FIDUCIAIRE BENHASSI

تركة أورراج
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE BENHASSI

 N°32 LOT ZAKARIA ASKEJOUR

 LAMHAMID MARRAKECH،

40160، MARRAKECH MAROC

تركة أوفراج شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم الشقة 

4 املسيف7 3 س رقم 281 مراكش 

مراكش 61)41 مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6612(

الشريك  قرار  بلقت�سى 

 2121 يناير   (5 في  املؤرخ  الوحيد 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  تم 

أي  »600.000,00  رهم«  قدره 

إلى  »400.000,00  رهم«  من 

  : عن طريق  »1.000.000,00  رهم« 

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 132).

269I

بنبو جديجة

FETRI PIERRE
شركة ذات مسؤولية محدو 7

 ذات الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

بنبو جديجة
)26 املسعو ية تاز7 ، 35111، تاز7 

املغرب
FETRI PIERRE

 شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي  وار 
سيدي الرقيق آلاعة غياثة الغربية 

 ائر7 وا  امليل - 35251 تاز7 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(1(
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   21(9 نونبف   21 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
االستيفا  و التصدير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
24  آنبف  بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

9)21 تحت رقم 842.

271I

AFA PARTNERS

RK EXPO
شركة ذات مسؤولية محدو 7

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFA PARTNERS
 LOT B N° 305 AGADIR BAY
 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
RK EXPO    شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم ف2 

بلوك ف مركب تيفولي املنطقة 
السياحية الشاطئية شارع 21 

 AGADIR 81111 -  غشت  أكا يــــر
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4(253

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   21(9 أبريل   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 RK  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.   EXPO

مطعم،    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخبز7 و حلويات ، قاعة شاي..

رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

بلوك ف مركب تيفولي املنطقة  ف2 

السياحية الشاطئية شارع 21 غشت  

أكا يــــر  - AGADIR 81111 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : اومني  سعيد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  اومني  سعيد  السيد 

علار7 25 رقم 8 مرينا اكا ير 81111 

اكا ير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  اومني  سعيد  السيد 

علار7 25 رقم 8 مرينا اكا ير 81111 

اكا ير املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

شتنبف   31 بتاريخ  باكا ير   التجارية 

9)21 تحت رقم 88188.

27(I

ائتلانية  الخبف7

KRIDID PROMO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية  الخبف7
49  زنقة  املدينة ، 11)26، برشيد 

املغرب
KRIDID PROMO شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
الهاشمي رقم 21 سيدي رحال 
الشاطئ  - 11)26 برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(337(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KRIDID PROMO
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
رحال  سيدي   21 رقم  الهاشمي 

الشاطئ  - 11)26 برشيد املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد عزوز  واح  :  111.) حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  عزوز  واح   السيد 
تجزئة الهاشمي رقم 21 سيدي رحال 

الشاطئ 11)26 برشيد  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  عزوز  واح   السيد 

تجزئة الهاشمي رقم 21 سيدي رحال 

الشاطئ 11)26 برشيد املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  ببفشيد   االبتدائية 

2121 تحت رقم 74.

272I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

SERJI CASH

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

SERJI CASH شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  إقامة 

ياسلينة )4 متجر 2 شارع نهرو  - 

51111 مكناس املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.475(5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 يناير   21 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »911.111.)  رهم« 

 2.111.111« إلى  »11.111)  رهم« 

تقديم حصص    : عن طريق   رهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 9)4.

273I

AFA PARTNERS

RK EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AFA PARTNERS
 LOT B N° 305 AGADIR BAY
 TECHNOPOLE 1 AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC
RK EVENTS  شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم ف) 

بلوك ف مركب تيفولي املنطقة 
السياحية الشاطئية شارع 21 

 AGADIR 81111 -  غشت  أكا يــــر
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4(25(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 أبريل   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 RK  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. EVENTS
مطعم،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
طاولة تقديم بصالة، متعهد وآبات 
وآبات  علل،  وآبات  آاهز7، 

مجلوعات.
رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
بلوك ف مركب تيفولي املنطقة  ف) 
السياحية الشاطئية شارع 21 غشت  

أكا يــــر  - AGADIR 81111 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : اومني  سعيد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (567

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  اومني  سعيد  السيد 
ماريناأكا ير   8 شقة   25 علار7 

81111 اكا ير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  اومني  سعيد  السيد 
ماريناأكا ير   8 شقة   25 علار7 

81111 اكا ير الغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
شتنبف   31 بتاريخ  باكا ير   التجارية 

9)21 تحت رقم 88187.

274I

FUTURE CONSEIL

SOCIETE AGRI BAITI
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 11)26، برشيد املغرب
 SOCIETE AGRI BAITI

شركة ذات مسؤولية محدو 7 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق 
األول الدار البيضاء - 21131 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
442223

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 26 
تم إعدا  القانون   21(9 من غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE AGRI BAITI

في  تاآر   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الفالحية أوالتعديل  آليع االسلد7  

بالجللة.
26 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
مرس السلطان شقة 3 الطابق األول 
الدار البيضاء - 21131 الدارالبيضاء 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
  : الرحيم   عبد  صديق  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم   عبد  صديق  السيد 
ا ريس  شارع   776 عنوانه(ا( 
 21481 الحارتي  ق ج الدار البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الرحيم   عبد  صديق  السيد 
ا ريس  شارع   776 عنوانه(ا( 
 21481 الحارتي  ق ج الدار البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
من شتنبف 9)21 تحت رقم 3221)7.
275I

FUTURE CONSEIL

ELVAGE SAPINO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 11)26، برشيد املغرب
ELVAGE SAPINO شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 شارع 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 
االول الدار البيضاء - 31)21 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

45(185

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ELVAGE SAPINO

مزرعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتفبية املوا�سي.

26 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

الطابق   3 الشقة  السلطان  مرس 

 21(31  - البيضاء  الدار  االول 

الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

عبدالرحيم  صديق  السيد 

11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالرحيم  صديق  السيد 

776 شارع ا ريس الحارثي  عنوانه(ا( 

51161 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الرحيم   عبد  صديق  السيد 

776 شارع ا ريس الحارثي  عنوانه(ا( 

51161 الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 723853.

276I

FUTURE CONSEIL

 CONFIANCE
ENGRAISSEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 11)26، برشيد املغرب
 CONFIANCE ENGRAISSEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 شارع 

مرس السلطان الطابق االول 
الشقة 3 الدار البيضاء - 31)21 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45(187

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.CONFIANCE ENGRAISSEMENT
تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املوا�سي.
 26  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق االول  السلطان  شارع مرس 
 21(31  - البيضاء  الدار   3 الشقة 

الدارالبيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
عبدالرحيم  صديق  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :



(565 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

عبدالرحيم  صديق  السيد 
ا ريس  شارع   776 عنوانه(ا( 
 51161 الحارتي  ق ج الدار البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الرحيم   عبد  صديق  السيد 
ا ريس  شارع   776 عنوانه(ا( 
 51161 الحارتي  ق ج الدار البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 723854.
277I

FUTURE CONSEIL

RACE ELEVAGE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 11)26، برشيد املغرب
RACE ELEVAGE شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 شارع 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 

األول - 31)21 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45(189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 RACE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.ELEVAGE
مزرعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتفبية املوا�سي

26 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
الطابق   3 الشقة  السلطان  مرس 
األول - 31)21 الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

الرحيم  عبد  صديق  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحيم  عبد  صديق  السيد 
ا ريس  شارع   776 عنوانه(ا( 
 51161 الحارتي  ق ج الدار البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الرحيم   عبد  صديق  السيد 
ا ريس  شارع   776 عنوانه(ا( 
 51161 الحارتي  ق ج الدار البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 723855.

278I

FUTURE CONSEIL

LARACEPURE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 11)26، برشيد املغرب
LARACEPURE شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 شارع 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 

األول - 31)21 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45((19(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.LARACEPURE

مزرعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لتفبية املوا�سي.

26 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

الطابق   3 الشقة  السلطان  مرس 

األول - 31)21 الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

الرحيم  عبد  صديق  السيد 

11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  صديق  السيد 

ا ريس  شارع   776 عنوانه(ا( 

 51161 الحارتي  ق ج الدار البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الرحيم   عبد  صديق  السيد 

ا ريس  شارع   776 عنوانه(ا( 

 51161 الحارتي  ق ج الدار البيضاء 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 723856.

279I

مكتب األستاذ أمين الهجري موثق

 GROUPE SCOLAIRE
 UNIVERS EDUCATION

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

مكتب األستاذ أمين الهجري موثق
66 شارع محلد الخامس رقم 4) ، 

91111، طنجة املغرب
 GROUPE SCOLAIRE UNIVERS
EDUCATION PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 84 زنقة 

بوعراقية الطابف 2 رقم 5 - 91111 
طنجة املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91845
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   21(9 31  آنبف  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »5.911.111  رهم« 
 6.111.111« إلى  »11.111)  رهم« 
تقديم حصص    : عن طريق   رهم« 

نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 729.

281I

مكتب األستاذ أمين الهجري موثق

 GROUPE SCOLAIRE
 UNIVERS EDUCATION

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

توسيع نشاط الشركة 

مكتب األستاذ أمين الهجري موثق
66 شارع محلد الخامس رقم 4) ، 

91111، طنجة املغرب
 GROUPE SCOLAIRE UNIVERS
EDUCATION PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها االآتلاعي 84 زنقة 

بوعراقية الطابف 2 رقم 5   91111 
طنجة املغرب.
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توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.91845
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   21(9 31  آنبف  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تسييف حضانة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 729.

28(I

MAGHREB TADBIR

AYASAM LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

MAGHREB TADBIR
شارع مراكش اقامة النجد الطابق 

االول رقم 4) اقامة العرفان 
-GH27E18Z2 الطابق الثاني رقم 

352، 91111، طنجة املغرب
AYASAM LOGISTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

مراكش اقامة النجد الطابق االول 
رقم 4) طنجة 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(13457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AYASAM LOGISTIC
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق  النجد  اقامة  مراكش 
رقم 4) طنجة 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

  AYASAM LOGISTIC : الشركة 
111.) حصة بقيلة 11.111)  رهم 

للحصة .
 (111  : السيد رشيد الزوآال    

بقيلة 11.111)  رهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد الزوآال  عنوانه(ا( 
وقيا 7  آلاعة  البفارق  عزيب 
 91111 انجر7  فحص  اآوامعة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد رشيد الزوآال  عنوانه(ا( 
وقيا 7  آلاعة  البفارق  عزيب 
 91111 انجر7  فحص  اآوامعة 

طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم -.
282I

ETUDE MAITRE AZZOUZ BAZZAOUI

HYDRO FOUAD
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ETUDE MAITRE AZZOUZ
BAZZAOUI

 AV SAYED KOTB ANGLE
 SHIKOVSKI RES JOUBA B

ETAGE 1 N° 5 ، 90000، طنجة 
(املغرب(

HYDRO FOUAD شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مسنانة 
املجلع السكني الشروق اقامة  ينا 

الطابق الرابع الشقة رقم 24  - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1338(

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HYDRO FOUAD

محطة و   : غرض الشركة بإيجاز 

جدمات.

مسنانة   : عنوان املقر االآتلاعي 

املجلع السكني الشروق اقامة  ينا 

 -   24 رقم  الشقة  الرابع  الطابق 

91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد فؤا  أفالح :  111.) حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فؤا  أفالح عنوانه(ا( اقامة 

 18 رقم   13 الطابق  ب  أ  التحرير  

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد فؤا  أفالح عنوانه(ا( اقامة 

 18 رقم   13 الطابق  ب  أ  التحرير  

91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم )67.

283I

THALAL CONSULTANTS

 LES GRANDS MOULINS AIT
OURIR EL HAOUZ

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد
تغييف السنة املالية

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 LES GRANDS MOULINS AIT
OURIR EL HAOUZ »شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االآتلاعي: حي 

ايغو ار ايت تيللي ايت اورير - - 
مراكش املغرب.

»تغييف السنة املالية«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(7767
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 3)  آنبف 9)21
 3( إلى  املالية:  تقرر تغييف السنة 

 آنبف من كل سنة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   (6 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 351))).

284I

CANOCAF SARL

RODAN
إعالن متعد  القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 
 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC
« RODAN

شركة ذات املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: شارع 

الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم 7، 
الطابق الثاني شقة رقم 3 - 62111 

الناظور املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«
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رقم التقييد في السجل التجاري: 
.747(

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 يناير   16 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
الحـصص  تفـويت  على  املصا قة 
يناير   16 االآتلـاعـية املقرر7 بتاريخ 
محلد،  أعراب  السا 7  بين   2121
السيد  و  آهة،  من  علر،  املرابط 
الغافقي محلد و السيد7 القجدوحي 

نوال من آهة أجرى.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسيف آديد للشركة
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

مالئلة النظام األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
حصة   (51) محلد  الغافقي  مايلي: 
 (51) نوال  القجدوحي  اآتلاعية(، 

حصة اآتلاعية(
بند رقم 6): الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد الغافقي محلد كلسيف 
استقالة  قبول  بعد  للشركة  وحيد 
السا 7 أعراب محلد واملرابط علر 

من مهام التسييف
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 23 يناير 

2121 تحت رقم 13).

285I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

Sté ALBOURAK TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC
 Sté ALBOURAK TRANSFERT

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الجوهر7 تجزئة رقم 226 زنقة )) 
رقم 8  - 61111 وآد7 املللكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34617

 (3 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9  آنبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 Sté  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALBOURAK TRANSFERT

*وكيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تحويل اال موال 

*استخالص فواتيف للغيف.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 (( زنقة   226 رقم  تجزئة  الجوهر7 
املللكة  وآد7   61111  -   8 رقم 

املغربية.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

111.) حصة    : السيد عا ل عال 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

بقيلة   (111  : السيد عا ل عال 

11.111)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه(ا(  السيد عا ل عال  
  12 رقم   4 الهداية  زنقة  الحكلة 

61111 وآد7 املللكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

حي  عنوانه(ا(  عال  عا ل  السيد 
  12 رقم   4 الهداية  زنقة  الحكلة 

61111 وآد7 املللكة املغربية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 283.

286I

CARTEL CONSEIL

AJAYO TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

CARTEL CONSEIL

 BIS AVENUE SIDI 23

 MOHAMMED HAY ERRACHAD

 KOM SALE ، 11000، SALE

MAROC

AJAYO TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 31 

الشقة 8 زنقة موالي أحلد الوكيلي 

حسن الرباط - 1111) الرباط 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(3481(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 شتنبف   19 في  املؤرخ 

املصا قة على :

أيت  آلال   )7) السيد  تفويت 

يحيى 341 حصة اآتلاعية من أصل 

341 حصة لفائد7  السيد (7( العربي 

أنس بتاريخ 19 شتنبف 9)21.

العلي  عبد   )7) السيد  تفويت 

اآتلاعية  حصة   331 الحاج  أيت 

331 حصة لفائد7  السيد  من أصل 

شتنبف   19 اكنينة محسن بتاريخ   )7)

.21(9

أوبيه  يوسف   )7) السيد  تفويت 

331 حصة اآتلاعية من أصل 331 

اليقوتي   )7) السيد  لفائد7   حصة 

ياسين بتاريخ 19 شتنبف 9)21.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2121 تحت رقم )1416).

287I

FIDUCIAIRE LAMIN

 ESPACE DEBBARH
ALUMINIUM

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
 ESPACE DEBBARH

ALUMINIUM شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 1) 
شارع سانت لويس زازا  - 31111 

فاس  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(537

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ESPACE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.DEBBARH ALUMINIUM
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نجار7 االملنيوم.
 (1 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 
 31111  - زازا   لويس  سانت  شارع 

فاس  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : علر   الدباغ  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (568

عنوانه(ا(   علر   الدباغ  السيد 
فاس    31111 حي أ ارسة   271 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(   علر   الدباغ  السيد 
فاس    31111 حي أ ارسة   271 رقم 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (4 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 176/20.

288I

FIDUCIAIRE LAMIN

ALITE CAR RENTAL
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
ALITE CAR RENTAL شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 413 بلوك 

ز س محل رقم 2 تجزئة الحديقة 
وا  فاس 413 بلوك ز س محل رقم 
2 تجزئة الحديقة وا  فاس 31111 

فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.49393

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   21(9 نونبف   2( في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »3.111.111  رهم« 
 3.511.111« إلى  »511.111  رهم« 
مقاصة  إآراء    : طريق  عن   رهم« 
مع  يون الشركة املحد 7 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
))  آنبف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)21 تحت رقم 4018/019.

289I

achaa lahcen

 PERFECT COMPAGNIE DE
 PROMOTION IMMOBILIER

SARL A.U
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

achaa lahcen
 RES. EL BAKOURI, REZ DE

 CHAUSSEE, N°11 RUE KHALID
 BEN EL OUALID, GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC
 PERFECT COMPAGNIE DE

 PROMOTION IMMOBILIER
SARL A.U شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي الهدى 

شارع عالل الفا�سي امرشيش العلار7 
ش3 الطابق االول املكتب رقم )1 - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(12159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 PERFECT COMPAGNIE DE
 PROMOTION IMMOBILIER

.SARL A.U
غرض الشركة بإيجاز : 

-منعش عقاري
-مقاول االشغال العلومية.

الهدى   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
شارع عالل الفا�سي امرشيش العلار7 
 -  1( الطابق االول املكتب رقم  ش3 

41111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي:

 (11   : العزيز  السيد جيار عبد 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جيار عبد العزيز عنوانه(ا( 
 16 اقامة تاركة كار ن علار7 ف رقم 

تاركة 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد جيار عبد العزيز عنوانه(ا( 
 16 اقامة تاركة كار ن علار7 ف رقم 

تاركة 41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 632))).
291I

GLOBE FIDUCIAIRE

MEGA FITNESS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
4)  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 
8) ، 11)21، الدار البيضاء املغرب

MEGA FITNESS شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 7 

زنقة احلد توكي الطابق الثاني الدار 
البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
454645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   23
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MEGA : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.FITNESS
قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرياضة.
 7 رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
زنقة احلد توكي الطابق الثاني الدار 
البيضاء  الدار   21111  - البيضاء 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : احلد  شعباني  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  احلد  شعباني  السيد 
 واراهرويا بني شيكر الناظور 62122 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  احلد  شعباني  السيد 
 واراهرويا بني شيكر الناظور 62122 

الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728675.
29(I

FIDUCIARE ECF

WAVES COSMETICS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR (46

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

WAVES COSMETICS شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االآتلاعي مجلوعة 

التقدم 2-7) الطابق 2  سيدي 
البفنو�سي  21111 الدار البيضاء 

املغرب.



(569 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.34(817
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في 17 يناير 2121 تلت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
األآهز7  بيع  و  تصدير  و  استفا  

الطبية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728557.
292I

ائتلانية الوفاء

اوالد سعيد ريوند
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ائتلانية الوفاء
79 شارع عالل الفا�سي سطات ، 

26111، سطات املغرب
اوال  سعيد فيوند شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي االطابق 
السفلي الرقم 59 شارع 21 غشت 

تجزئة الخيف سطات  - 26111 
سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 9)  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اوال    : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

سعيد فيوند.
غرض الشركة بإيجاز : ذبح ونقل 

اللحوم .
االطابق   : عنوان املقر االآتلاعي 
غشت   21 شارع   59 الرقم  السفلي 
 26111  - سطات   الخيف  تجزئة 

سطات املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : رضوان  نساب  السيد 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد فتيحي سليف :  511 حصة 
بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(   رضوان  نساب  السيد 
تجزئة  غشت   21 شارع   59 الرقم 
الخيف سطات  26111 سطات املغرب.
عنوانه(ا(  سليف  فتيحي  السيد 
 وار بوشتيان سوالم  26412 سوالم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(   رضوان  نساب  السيد 
تجزئة  غشت   21 شارع   59 الرقم 
الخيف سطات  26111 سطات املغرب
عنوانه(ا(  سليف  فتيحي  السيد 
 وار بوشتيان سوالم  26412 سوالم 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسطات  بتاريخ 25  آنبف 

9)21 تحت رقم 1156/19.

293I

tracom cg

BRICO-DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

tracom cg
 rue abi nouaim n°8 vn fes ،

30000، FES MAROC
BRICO-DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي متجر رقم 
38 ه تجزئة رياض الياسلين طريق 
عين الشقف - 31111 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(73(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BRICO-DISTRIBUTION

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 NEGOCE- TRANSPORT DE

. MARCHANDISES

عنوان املقر االآتلاعي : متجر رقم 

ه تجزئة رياض الياسلين طريق   38

عين الشقف - 31111 فاس املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 341   : حسن  الصا قي  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 331   : يونس  مسغاتي  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد قلوح عبد هللا :  331 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الصا قي حسن عنوانه(ا( 
 31111 الزهور2  الكوفة  شارع   42

فاس املغرب .

يونس عنوانه(ا(  السيد مسغاتي 

 (4131  4(1 حي املنتزه قطاع أ رقم 

القنيطر7  املغرب .

عنوانه(ا(  هللا  عبد  قلوح  السيد 

تجزئة الهواء الجليل رقم 82) طريق 

صفرو 31111 فاس املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الصا قي حسن عنوانه(ا( 
 31111 الزهور2  الكوفة  شارع   42

فاس املغرب 

يونس عنوانه(ا(  السيد مسغاتي 

 (4131  4(1 حي املنتزه قطاع أ رقم 

القنيطر7  املغرب .

عنوانه(ا(  هللا  عبد  قلوح  السيد 
تجزئة الهواء الجليل رقم 82) طريق 

صفرو 31111 فاس املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 381/020.

294I

cherkaouaudit

SANAS AUSRÜSTUNG
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cherkaouaudit
 bd moulay youssef résidence
 yassine 2  1er etage ، 90010،

tanger maroc
SANAS AUSRÜSTUNG شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

الفارابي إقامة بالس طابق تحت  
أر�سي رقم 6 ا - 91111 طنجة 

املللكة.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.895((

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 يناير   (4 املؤرخ في 
محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة 
 SANAS الوحيد  الشريك  ذات 
رأسلالها  مبلغ    AUSRÜSTUNG
مقرها  وعنوان  11.111)  رهم 
اإلآتلاعي زنقة الفارابي إقامة بالس 
طابق تحت  أر�سي رقم 6 ا - 91111 
مشاكل   : ل  نتيجة  املللكة  طنجة 

مالية.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
تحت   طابق  بالس  إقامة  الفارابي 
طنجة   91111  - ا   6 رقم  أر�سي 

املللكة املغربية. 
و عين:

و  العامري  سناء   السيد(7( 
طنجة   91111 طنجة  عنوانه(ا( 
املللكة املغربية كلصفي (7( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

زنقة   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

تحت   طابق  بالس  إقامة  الفارابي 

أر�سي رقم 6 ا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (4 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229887.

295I

GLOBE FIDUCIAIRE

NOLOG TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 7

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

4)  شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم 

8) ، 11)21، الدار البيضاء املغرب

NOLOG TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 7 

زنقة احلد توكي الطابق الثاني الدار 

البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

454647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NOLOG TRANS

نقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

 7 رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

زنقة احلد توكي الطابق الثاني الدار 

البيضاء  الدار   21111  - البيضاء 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الوهاب بالوي :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بالوي  الوهاب  عبد  السيد 

بلوك  ايطو  بن  اوال   عنوانه(ا(  وار 

الدار   27(82 5)بوسكور7  رقم  ج 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

بالوي  الوهاب  عبد  السيد 

بلوك  ايطو  بن  اوال   عنوانه(ا(  وار 

الدار   27(82 5)بوسكور7  رقم  ج 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728676.

296I

FOUZMEDIA

Société CHIRBINE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

Société CHIRBINE شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرقم 21 

تجزئة اجالص - 4111) القنيطر7 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

51749

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   21(8 نونبف   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Société CHIRBINE

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املختلفة واشغال البناء

التصدير واالستيفا .

عنوان املقر االآتلاعي : الرقم 21 

القنيطر7   (4111  - اجالص  تجزئة 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جالد العشلاوي عنوانه(ا( 

 3(5 بقعة رقم   51 الرقم   5 الزنقة 

 (4111 االول  الطابق  معلور7  حي 

القنيطر7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد جالد العشلاوي عنوانه(ا( 

 3(5 بقعة رقم   51 الرقم   5 الزنقة 

 (4111 االول  الطابق  معلور7  حي 

القنيطر7 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 5) نونبف 

8)21 تحت رقم -.

297I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

 SOCIETE MALHLY RENT
CAR

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسيف آديد للشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
  SOCIETE MALHLY RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم:9 

زنقــة 7 حي كريــم العلــراني  كــارات 
فـــاس - 31111 فــاس املغــرب.
تعيين مسيف آديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(999

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين   2121 يناير   (4 املؤرخ في 
السيد(7(  للشركة  آديد  مسيف 

الخرازي محلــد كلسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 345/20.
298I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

 SOCIETE MALHLY RENT
CAR

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
 SOCIETE MALHLY RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم:9 

زنقــة 7 حي كريـم العلــراني  كــارات 

فــاس - 31111 فـــاس املغــرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(999

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   2121 يناير   (4 في  املؤرخ 

املصا قة على :

سللــى ملحلــي    )7) تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   2.511

 )7) السيد  لفائد7   حصة   5.111

يناير   (4 بتاريخ  الخرازي  محلــد 

.2121

سللــى ملحلــي   )7) السيد  تفويت 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   2.511

 )7) السيد  لفائد7   حصة   5.111

يناير   (4 أحلــد كـريم املوحــي بتاريخ 

.2121

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 345/20.

299I

DARAA AUDIT

NBH INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DARAA AUDIT

826 شارع القدس عين الشق ، 

21111، الدار البيضاء املغرب

NBH INVEST شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2) زنقة 

إبن يونس والية البيضاء انفا حي 

هيپو روم  - 21111 الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4545(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   21(9 12  آنبف 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NBH  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.INVEST

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارات

املساعد7 في إ ار7 املشروع.

زنقة   (2  : عنوان املقر االآتلاعي 

حي  انفا  البيضاء  والية  يونس  إبن 

الدار البيضاء    21111  - هيپو روم  

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد نيت بحلا ن حلز7  :  511 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حلز7   بحلا ن  نيت  السيد 

 1( رقم  الفرات  زنقة  عنوانه(ا(  

البيضاء   الدار   21111 املعاريف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

حلز7   بحلا ن  نيت  السيد 

 1( رقم  الفرات  زنقة  عنوانه(ا(  

البيضاء   الدار   21111 املعاريف 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728519.

311I

offisc

BURONEO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 61

20500، casablanca maroc
BURONEO شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 شارع 
مرس سلطان الطابق األول الشقة 

3 - 21511 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
454623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BURONEO
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املوا   وبيع واستيفا  وتصدير آليع 

واللوازم واملعدات املكتبية.
26 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
مرس سلطان الطابق األول الشقة 3 

- 21511 الدارالبيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد طعوش رضوان 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد طعوش رضوان عنوانه(ا( 
 24362 الزمامر7   21 رقم  األمل  حي 

سيدي بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد طعوش رضوان عنوانه(ا( 
 24362 الزمامر7   21 رقم  األمل  حي 

سيدي بنور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم -.
31(I

ESPACE CONSULTING

مكتبة تسجيالت دار التوحيد
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, (1

 BUREAUX MENARA, VN ،
30000، FES MAROC

مكتبة تسجيالت  ار التوحيد 
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 63 
متجر2، زنقة 6، وا  فاس - 31111 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.26919

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
9)21 تقرر حل  )3  آنبف  املؤرخ في 
مكتبة تسجيالت  ار التوحيد شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
 (1.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
6، وا  فاس -  63 متجر2، زنقة  رقم 
فاس املغرب نتيجة السباب   31111

اقتصا ية.
و عين:

و  بوسلاح  يوسف   السيد(7(  
 ٬ وهران٬الزهور)  شارع  عنوانه(ا( 
 31111 لبابة  تجزئة  تللسان٬  زنقة 

فاس املغرب كلصفي (7( للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 63 وفي رقم   21(9 )3  آنبف  بتاريخ 
 31111  - 6، وا  فاس  متجر2، زنقة 

فاس املغرب.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 386/020.
312I

DARAA AUDIT

ESSAFA INVEST
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DARAA AUDIT
826 شارع القدس عين الشق ، 
21111، الدار البيضاء املغرب
ESSAFA INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 14) 
تجزئة إلهام الحي الحسني - 21111 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.366665

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 يناير   (3 في  املؤرخ 

املصا قة على :
لحلو  ليلى   )7) السيد  تفويت 
من  اآتلاعية  حصة   (11 قيطان  
 )7) السيد  11) حصة لفائد7   أصل 
يناير   (3 بتاريخ  بوطريق   عواطف 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728552.
313I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

سورالكري
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
سوفالكري شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
 place ,(7 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 Charles Nicole, Etage 7 appt
 2- CASABLANCA CASABLANCA
20000 CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
453865

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

سوفالكري.
إعدا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

األرض ؛
- معالجة املحاصيل والبذور

املنتجات  وتوزيع  وشراء  إنتاج   -
الزراعية ؛

املنتجات  وتصدير  استيفا    -
الزراعية.

واستيفا  املوا  واملعدات  شراء   -
الزراعية.

- أجذ املصالح عن طريق املساهلة 
 ، واملشاركة  واالشتفاك  واالندماج 
بشكل مباشر أو غيف مباشر بأي وسيلة 
، في آليع الشركات التي تم إنشاؤها 
أو التي سيتم إنشاؤها ، والتي لها كائن 

ملاثل أو متعلق ؛
آليع العلليات   ، وبشكل عام   -
التي قد ترتبط بشكل مباشر أو غيف 
كائن  بأي  أو  الشركة  بكائن  مباشر 
تشجيع  مثل   ، متعلق  أو  مشابه 

تطويره أو تلديده.
 place ,(7 : عنوان املقر االآتلاعي
 Charles Nicole, Etage 7 appt 2-
 CASABLANCA CASABLANCA

.20000 CASABLANCA MAROC
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 MOHAMED REDA السيد    
بقيلة  حصة   BOUTALEB :  100

11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 MOHAMED REDA السيد 
 Casablanca, )عنوانه(ا BOUTALEB
 48 Rampe d’Anfa 20000

.CASABLANCA MAROC
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
 MOHAMED REDA السيد 
 Casablanca, )عنوانه(ا BOUTALEB
 48 Rampe d’Anfa 20000

CASABLANCA MAROC
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727874.
314I

ETABBAA LAHCEN

 STE 3M.W
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID RUE
 8 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

 STE 3M.W CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي )6 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
رقم 39 الطابق االول الدارالبيضاء 
BERRECHID 20000 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4542(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.3M.W CONSTRUCTION

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

)6 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

اللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني 
الدارالبيضاء  الطابق االول   39 رقم 

الدارالبيضاء   BERRECHID 20000

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

511 حصة    : السيد صابر احلد 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

211 حصة    : السيد7 ركيك وفاء 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 (51   : السيد الشفعاوي محلد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 (51   : السيد7 الشفعاوي اكرام 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

احلد  صابر  السيد 
 2 زنقة   ( الساملية  عنوانه(ا( 
 21111 73)الدارالبيضاء  رقم 

الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه(ا(  وفاء  ركيك  السيد7 
 22 رقم   32 زنقة   2 الصفا  تجزئة 

 21111 الدارالبيضاء  الشق  عين 

الدارالبيضاء املغرب.

محلد  الشفعاوي  السيد  
 32 زنقة   2 الصفا  تجزئة  عنوانه(ا( 
الدارالبيضاء  الشق  عين   22 رقم 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

اكرام  الشفعاوي  السيد7 
 32 زنقة   2 الصفا  تجزئة  عنوانه(ا( 
الدارالبيضاء  الشق  عين   22 رقم 

21111 الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
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احلد  صابر  السيد 
 2 زنقة   ( الساملية  عنوانه(ا( 
 21111 73)الدارالبيضاء  رقم 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 2564.
315I

offisc

TOLEDIS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 61

20500، casablanca maroc
TOLEDIS شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1) زنقة 

الحرية الطابق 3 الشقة 5 - 21511 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
454625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TOLEDIS
غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

موا  البناء.
زنقة   (1  : عنوان املقر االآتلاعي 
 21511  -  5 3 الشقة  الحرية الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد طعوش رضوان 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد طعوش رضوان عنوانه(ا( 
 24362 الزمامر7   21 رقم  األمل  حي 

سيدي بنور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد طعوش رضوان عنوانه(ا( 
 24362 الزمامر7   21 رقم  األمل  حي 

سيدي بنور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم -.
316I

offisc

SOPRAGGLO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 61

20500، casablanca maroc
SOPRAGGLO شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 شارع 
مرس سلطان الطابق األول الشقة 

3 - 21511 الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
454589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOPRAGGLO

غرض الشركة بإيجاز : بيع وشراء 

موا  البناء.

26 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

مرس سلطان الطابق األول الشقة 3 

- 21511 الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : محلد  الكر   السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  محلد  الكر   السيد 

الزمامر7  الغنا ر7  كبور  أوال    وار 

24362 سيدي بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  محلد  الكر   السيد 

الزمامر7  الغنا ر7  كبور  أوال    وار 

24362 سيدي بنور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم -.

317I

CABINET CONIF SARL AU

CHEMICAL CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU

 LOT WAFFA N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC

 CHEMICAL CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 244 حي 

الوفاء الطابق األول  - 1)288 

املحلدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1967

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   21(( شتنبف   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CHEMICAL CONSULTING

اإلستفا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  الكليائية  املراقبة  و  التصدير  و 

الصناعية .

 244  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 288(1  - األول   الطابق  الوفاء  حي 

املحلدية املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  يونس  مسعف  السيد 

 27 شقة  الحكم  ابن  زنقة   32

 21151 بوركون  السفلي  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  يونس  مسعف  السيد 

 27 الشقة  الحكم  ابن  زنقة   32

 21141 بوركون   السفلي  الطابق 

الدار البيصاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بتاريخ  باملحلدية   االبتدائية 

أكتوبر ))21 تحت رقم 954.

318I
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RAISON CONSEIL

STE LOCAL IRRIGATION

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

STE LOCAL IRRIGATION شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

األول،قطعة 326،تجزئة القرويين 

طريق عين الشقف،فاس. - 31111 

فاس املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.57475

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 يناير   18 في  املؤرخ 

املصا قة على :

الحكيم  عبد   )7) السيد  تفويت 

حصة اآتلاعية من   251 اليعقوبي 

 )7) السيد  375 حصة لفائد7   أصل 

فريد اعزيز بتاريخ 18 يناير 2121.

الحكيم  عبد   )7) السيد  تفويت 

حصة اآتلاعية من   (25 اليعقوبي 

 )7) السيد  375 حصة لفائد7   أصل 

18 يناير  الفطمي ملراني علوي بتاريخ 

.2121

تفويت السيد (7( مونية  البفومي 

251 حصة اآتلاعية من أصل 251 

حصة لفائد7  السيد (7( سيدي عزيز 

بن الضريف بتاريخ 18 يناير 2121.

حليلز حليد   )7) السيد  تفويت 

25) حصة اآتلاعية من أصل 375 

الفطمي   )7) السيد  لفائد7   حصة 

ملراني علوي بتاريخ 18 يناير 2121.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 357.

319I

FUTURE CONSEIL

TRANSPORT SADI-PINO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

51 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 11)26، برشيد املغرب

TRANSPORT SADI-PINO شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 شارع 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 

األول - 31)21 الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

453(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 شتنبف   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRANSPORT SADI-PINO

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

26 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 

الطابق   3 الشقة  السلطان  مرس 

األول - 31)21 الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

الرحيم  عبد  صديق  السيد 

11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  صديق  السيد 

776 شارع ا ريس الحارتي  عنوانه(ا( 

الدار   51161 البيضاء  الدار  ج  ق 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الرحيم  عبد  صديق  السيد 

776 شارع ا ريس الحارتي  عنوانه(ا( 

الدار   51161 البيضاء  الدار  ج  ق 

البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727122.

3(1I

RAISON CONSEIL

STE LOCAL IRRIGATION

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تعيين مسيف آديد للشركة

RAISON CONSEIL

 RUE AHMED LOUKILI RESID

 SENHAJI 3 ETG APPT 5 FES،

30000، FES MAROC

STE LOCAL IRRIGATION  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

األول،قطعة 326،تجزئة القرويين 

طريق عين الشقف،فاس. - 31111 

فاس املغرب.

تعيين مسيف آديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.57475

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2121 يناير   18 املؤرخ في 

بن  السيد(7(  للشركة  آديد  مسيف 

آجر  كلسيف  عزيز  سيدي  الضريف 

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 357.

3((I

STE FIDUCIAIRE AMER FISC SARL

 STE NEW IDEAS
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE AMER FISC
SARL

 RUE OUAZZANE IMMB 01
 DEUXIEME ETAGE NADOR ،

62000، NADOR MAROC
 STE NEW IDEAS

CONSTRUCTION SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 
 QUARTIER ARRID LOT EL
 YAMANI N° 81 NADOR -

62111 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

1111
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم إعدا  القانون   21(9 شتنبف   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 NEW IDEAS CONSTRUCTION

.SARL
أشغال   *  : غرض الشركة بإيجاز 

مختلفة.
 : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 QUARTIER ARRID LOT EL
 YAMANI N° 81 NADOR - 62000

الناظور املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 511   : بوزحزاح  السيد7 سلمى 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 511   : آيالني  آوهر7  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 سلمى بوزحزاح عنوانه(ا( 
حي الكندي الناظور 62111 الناظور 

املغرب.
السيد7 آوهر7 آيالني عنوانه(ا( 
الناظور  سلوان  صوناصيد  حي 

62111 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 سلمى بوزحزاح عنوانه(ا( 
حي الكندي الناظور 62111 الناظور 

املغرب
السيد7 آوهر7 آيالني عنوانه(ا( 
الناظور  سلوان  صوناصيد  حي 

62111 الناظور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 3) يناير 

2121 تحت رقم 53.
3(2I

Sonrisa

EL MAJD FOR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

EL MAJD FOR شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي : رقم )3 
قصر تاوريرت مدغر7  - 52111 

الرشيدية املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.((52(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   21(9 12  آنبف  في  املؤرخ 
ذات  شركة   EL MAJD FOR حل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 
 (11.111 رأسلالها  مبلغ  الوحيد 
 رهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 
 52111  - )3 قصر تاوريرت مدغر7  

إنعدام  لـ  نتيجة  املغرب  الرشيدية 
الدعم والسيولة.

و عين:
السيد(7( عبد املجيد  البوبكري  و 
عنوانه(ا( قصر اوال  احسين السيفة 
املغرب  ارفو     52211 ز  ص  ع 

كلصفي (7( للشركة.
و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
 3( وفي رقم   21(9 12  آنبف  بتاريخ 
 52111  - مدغر7   تاوريرت  قصر 

الرشيدية املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 27 يناير 

2121 تحت رقم 57/2020.
3(3I

aaf

بريكوطوطال
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

aaf
 AV OMAR IBN KHATTAB RES
 MAS PALOMAS 2 3eme etg

n°75، 90000، TANGER MAROC
بريكوطوطال شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي ساحة 9 
ابريل زنقة آيل محل  رقم 5 ب  - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13463
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

بريكوطوطال.
األعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعية واملتنوعة.
 9 : ساحة  عنوان املقر االآتلاعي 
 - ب    5 رقم  ابريل زنقة آيل محل  

91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 51   : عيساوي   نجوى  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

51 حصة    : السيد7 مريم مرون 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عيساوي   نجوى  السيد7 

برانص تجز الرياض شارع  عنوانه(ا( 

شهيد محلد حبيب رقم 297 91111 

طنجة املغرب.

عنوانه(ا(  مرون  مريم  السيد7 

فالنسيا    53-3-14 فرنالز  بوبال   

28111  فالنسيا  اسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عيساوي   نجوى  السيد7 

برانص تجز الرياض شارع  عنوانه(ا( 

شهيد محلد حبيب رقم 297 91111 

طنجة املغرب

عنوانه(ا(  مرون  مريم  السيد7 

فالنسيا    53-3-14 فرنالز  بوبال   

28111  فالنسيا  اسبانيا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 749.

3(4I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 SAIPEM )PORTUGAL)
 COMÉRCIO MARÍTIMO,

.SOC.UNIP., LDA
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

إغالق فرع تابع لشركة أآنبية

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

 SAIPEM )PORTUGAL)

COMÉRCIO MARÍTIMO, SOC.

 .UNIP., LDA

شركة ذات املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: 

 Plataforma 2A, Pavilhão
 Industrial R, Zona Franca

 Caniçal 147-Industrial 9200
 147-Madeira-Portugal - 9200

.Madeira Portugal
»إغالق فرع تابع لشركة أآنبية«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.36679
العام  الجلع  بلقت�سى 
نونبف   28 في  املؤرخ  االستثنائي 
تابع  فرع  إغالق  تقرر   21(8
 SAIPEM (PORTUGAL( لشركة 
COMÉRCIO MARÍTIMO, SOC.

 SAIPEM تسليته   .UNIP., LDA
 PORTUGAL COMMERCIO
والكائن   )MARTIMO)SUCCRSALE
عنوانه في رقم )21 علار7 ب، الطابق 
الثاني مشروع لوقلان شارع قا�سي 
عيا  بالحي الصناعي اكا ير - 81111 

اكا ير املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
12  آنبف  بتاريخ  باكا ير   التجارية 

9)21 تحت رقم 88769.

3(5I

 Groupe Management de(                        

Compétence S.A.R.L )A-U

SOBRINOS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L )A-U

5، شارع الحريري، الطابق الثالت، 
رقم 32 - طنجة. ، 91111، 

TANGER MAROC
SOBRINOS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7(في طور التصفية(
 DHAR وعنوان مقرها اإلآتلاعي
BEN AYAD - 91002 شفشاون 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.333
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 يناير   18 املؤرخ في 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    SOBRINOS

مقرها  وعنوان  2.411.111  رهم 

 DHAR BEN AYAD - اإلآتلاعي 

نتيجة  املغرب  شفشاون   9(112

 Non réalisation de l’objet  : ل 

.sociale

 DHAR و حد  مقر التصفية ب 

 9(112 املغرب   BEN AYAD

شفشاون املغرب. 

و عين:

  KHALID السيد(7( 

 DHAR عنوانه(ا(  و   NABKHOUT
شفشاون   BEN AYAD 91000

املغرب كلصفي (7( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشفشاون  بتاريخ 7) يناير 

2121 تحت رقم 24/2020.

3(6I

COMPTACT CONSULTANTS

2AMOI PRIVEE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

COMPTACT CONSULTANTS

 N° 5 PLACE AL JOULANE

 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

2AMOI PRIVEE شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2 ملتقى 
زنقة الباكستان و زنقة قبفص 

ماراسا  - 1111)  الرباط  املغرب .
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(37(63

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   21(9 26  آنبف  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »6.111.111)  رهم« 

»11.111)  رهم« إلى »11.111).6) 

مقاصة  إآراء    : طريق  عن   رهم« 

مع  يون الشركة املحد 7 املقدار و 

املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2121 تحت رقم 23)14).

3(7I

املساوي

DEVLOCONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

املساوي

1) علار7 غنينو شقة 7) زنقة أبو 

الطيب املتنبي ، 31111، فاس 

املغرب

DEVLOCONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي      رقم 

46) تجزئة البف عي بنسو 7  - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(7(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DEVLOCONSTRUCTION

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTEUR IMMOBILIER
رقم        : عنوان املقر االآتلاعي 

46) تجزئة البف عي بنسو 7  - 31111 

فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 99.911 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 333 السيد عبد العالي حنيف  :  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 (67   : السيد يوسف جضرني   

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد عا ل شهبون :  67) حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 (66   : محسن شهبون   السيد  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 (66   : جضرني    جالد   السيد  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حنيف   العالي  عبد  السيد 

 (5 علار7  مبفوكة  تجزئة  عنوانه(ا( 

شقة 4 زواغة 31111 فاس املغرب.

السيد يوسف جضرني   عنوانه(ا( 

ر  ملسف  ضيعة  املاء  رأس  طريق 

31111 فاس املغرب.

عنوانه(ا(   شهبون  عا ل  السيد 

73) ا  تجزئة البف عي بنسو 7 31111 

فاس املغرب.

السيد محسن شهبون  عنوانه(ا( 

بنسو 7   الوحد7  حي  الساكن977  

31111 فاس املغرب.

السيد  جالد  جضرني   عنوانه(ا( 

العليا  زواغة  الجديد  حي  الساكن 

31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(   شهبون  عا ل  السيد 

73) ا  تجزئة البف عي بنسو 7 31111 

فاس املغرب

السيد يوسف جضرني   عنوانه(ا( 

ر  ملسف  ضيعة  املاء  رأس  طريق 

31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 369.

3(8I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

LIGLESIA
إعالن متعد  القرارات

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 

الكريم الخطابي،علار7 مركز أعلال 

آليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

)2 ، 41111، مراكش املغرب

LIGLESIA »شركة  املساهلة«

وعنوان مقرها االآتلاعي: الكنيسة 

اإلسبانية سانت أنطوان با و حي 

البفتغال  - 24111 الجديد7 املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.85(5

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

9)21 تم اتخاذ  )2  آنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

من  للـشركة  القانوني  الشكل  تغييف 

ذات  شركة  ٳلى  املساهلة  شركة 

املسـؤولية  املحـدو 7، 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

أعضاء  انتداب  بنهاية  عللا  إحاطة 

مجلس اال ار7 الحالي،

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

 Jean-Dominique السا 7  تعيين 

 Alexandre Henri و    LEYMARIE

LEYMARIE  كلسرين آد  ملد7 غيف 

محدو 7، 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

لللسيفين  الصالحيات  كامل  ٳعطاء 

مع  الشركة  ٳ ار7  و  لتسييف  الجد  

منهم  واحد  كل  تصرف  ٳمكانية 

بٳنفرا  ،

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

الجديد  االسا�سي  القانون  اعتلا  

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ) : الذي ينص على مايلي: 

مسـؤولية  ذات  شركة   LIGLESIA

محـدو 7.
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تم اإليداع القانوني باملحكلة     

االبتدائية بالجديد7  بتاريخ 21 يناير 

2121 تحت رقم 24696.

3(9I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE M CLAY SERVICES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX

الصندوق البفيدي رقم 39) ، 

72111، السلار7 املغرب

 STE M CLAY SERVICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 47 توسعة 

السالم بلوك ج  - 72111 السلار7 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(86(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE M : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CLAY SERVICES SARL

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وأشغال مختلفة.

 47  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 72111  - ج   بلوك  السالم  توسعة 

السلار7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد موالي البشيف سيبا :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

سيبا  البشيف  موالي  السيد 
 72111 (6 عنوانه(ا( زنقة فاقر رقم 

السلار7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
سيبا  البشيف  موالي  السيد 
 72111 (6 عنوانه(ا( زنقة فاقر رقم 

السلار7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  االبتدائية بالسلار7  

2121 تحت رقم 16/2020.
321I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

TA ARCHI
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

TA ARCHI شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

مطران جليل مطران تجزئة بال  
سهريج مكاتب فضاء النور فاس 
الطابق 2 مكتب رقم 7 - 31111 

فاس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.55((3

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   21(9 31  آنبف  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»211.111  رهم« أي من »11.111) 
عن  »311.111  رهم«  إلى   رهم« 
طريق :  رفع القيلة اإلسلية لألسهم 

املوآو 7.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 433/2020.
32(I

ACCOMPT CONSULTING

MY ZI DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
MY ZI DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 87 مكرر 
ر 46)حي الحسني الطابق السفلي 

مكتب  - 61111 وآد7 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.29239

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   21(9 14  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :
تفويت السيد (7( علي العاشوري  
أصل  من  اآتلاعية  حصة   511
 )7) السيد  لفائد7   حصة   (.111
عبدالخالق  مشلور بتاريخ 14  آنبف 

.21(9
إكرام  او ي   )7) السيد  تفويت 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   511
 )7) السيد  لفائد7   حصة   (.111
عبدالخالق  مشلور بتاريخ 14  آنبف 

.21(9
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
7)  آنبف  بتاريخ  بوآد7   التجارية 

9)21 تحت رقم 3788.
322I

Agent AFFAIRES

SOLVIT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Agent AFFAIRES
 RUE IBN TOUMART

 RESIDENCE NARJIS RDC 1 ،
90020، TANGER MAROC

SOLVIT شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

 ANGLE وعنوان مقرها اإلآتلاعي

  BOULVARD MOHAMED V

 ETAGE 1 APPT N°2 TANGER

90020 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1332(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOLVIT

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

 ANGLE  : عنوان املقر االآتلاعي 

  BOULVARD MOHAMED V

 ETAGE ( APPT N°2 TANGER

.90020 TANGER MAROC

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 SAMIRA AOULAD السيد7 

BAKTIT :  100 حصة بقيلة 111.) 

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 SAMIRA AOULAD السيد7 

 BELLAVISTA (2 )عنوانه(ا BAKTIT

 N°6 TANGER 91111 TANGER

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 SAMIRA AOULAD السيد7 

 BELLAVISTA (2 )عنوانه(ا BAKTIT

 N°6 TANGER 91111 TANGER

.MAROC
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229788.
323I

مكتب املحاسبة اطاكوم

شركة ن.ا.ي لالشغال
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجدا  ، 52611، 

تنجدا  املغرب
شركة ن.ا.ي لالشغال شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر اكلي 

ملعب - 52611 تنجدا  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

ن.ا.ي لالشغال.
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة.
عنوان املقر االآتلاعي : قصر اكلي 

ملعب - 52611 تنجدا  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
الرحلان  عبد  ناصري  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحلان  عبد  ناصري  السيد 
 52611 قصر اكلي ملعب  عنوانه(ا( 

تنجدا  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الرحلان  عبد  ناصري  السيد 
 52611 قصر اكلي ملعب  عنوانه(ا( 

تنجدا  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 23 يناير 

2121 تحت رقم 89.
324I

مكتب املحاسبة اطاكوم

شركة اغميف
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجدا  ، 52611، 

تنجدا  املغرب
شركة اغليف  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر 

تلحراش ايت يحيى اعثلان - 52251 
تنجدا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
شركة   : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

اغليف .
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقاولة   - الغيف   لحساب  البضائع 

االشغال املختلفة.
قصر   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
تلحراش ايت يحيى اعثلان - 52251 

تنجدا  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

  : االه  السيد ماموني علوي عبد 
511 حصة بقيلة 11)  رهم للحصة

السيد ايت وسعدن العربي :  511 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

االه  عبد  علوي  ماموني  السيد 
رقم  زيا   بن  طارق  زنقة  عنوانه(ا( 

)24  52251 كلليلة املغرب.
العربي  وسعدن  ايت  السيد 
  27 6 رقم  عنوانه(ا(  يور لكرم زنقة 

28831 املحلدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
االه  عبد  علوي  ماموني  السيد 
رقم  زيا   بن  طارق  زنقة  عنوانه(ا( 

)24  52251 كلليلة املغرب
العربي  وسعدن  ايت  السيد 
  27 6 رقم  عنوانه(ا(  يور لكرم زنقة 

28831 املحلدية املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 24 يناير 

2121 تحت رقم 93.
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الحسين فاضيل

SANI CLEAN INDUSTRIE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

الحسين فاضيل
شقة رقم 15 حي االز هار 9-75 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب

SANI CLEAN INDUSTRIE شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 
269 شقة رقم 2  وار القيد حربيل 

مراكش - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

97675
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 ماي   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 SANI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.CLEAN INDUSTRIE

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

منتجات تجارية.

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 269 

شقة رقم 2  وار القيد حربيل مراكش 

- 41111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : يوثالن  الحسين  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد7 حنان يوثالن :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين يوثالن عنوانه(ا( 

ايطي  عين   (2( رقم  فور7  عرصة 

 41111 مراكش  الشلالي  النخيل 

مراكش املغرب.

عنوانه(ا(  يوثالن  حنان  السيد7 

النخيل   (2( رقم  فور7  عرصة 

مراكش   41111 مراكش  الشلالي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  يوثالن  حنان  السيد7 

النخيل   (2( رقم  فور7  عرصة 

مراكش   41111 مراكش  الشلالي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بتاريخ  التجارية بلراكش  

9)21 تحت رقم 5921.
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FIDUCIAIRE AL WAFA

 SOCIETE ABRAYA SWEET
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL WAFA
 BD ALLAL BENABDELLAH N°60

 FKIH BEN SALAH ، 23200،
FKIH BEN SALAH MAROC

 SOCIETE ABRAYA SWEET SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
بدررقم )8) الفقيه بن صالح - 
23211 الفقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4349

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE ABRAYA SWEET SARL

.AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املنتوآات الغدائية.
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - صالح  بن  الفقيه   (8( بدررقم 

23211 الفقيه بن صالح املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
الرحيم  عبد  عياش  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  عياش  السيد 
عنوانه(ا( تجزئة بدر رقم 317 الفقيه 
الفقيه بن صالح   23211 بن صالح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الرحيم  عبد  عياش  السيد 
عنوانه(ا( تجزئة بدر رقم 317 الفقيه 
الفقيه بن صالح   23211 بن صالح 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  االبتدائية بالفقيه بن صالح  
21 يناير 2121 تحت رقم 25/2020.
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الحسين فاضيل

MOGADOR TRADING
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل
شقة رقم 15 حي االز هار 9-75 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب
MOGADOR TRADING شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وار أوال  
بلعڭيد بلوك حرف س رقم 92)) 
البور مراكش - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1(973

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MOGADOR TRADING

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وإنتاج الزرابي التقليدية٬ التصدير و 

اإلستيفا .
عنوان املقر االآتلاعي :  وار أوال  
 ((92 رقم  بلوك حرف س  بلعڭيد 
مراكش   41111  - مراكش  البور 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
  : آيفتسيلا  بيتيف  رينو ت  السيد 
11) حصة بقيلة 11)  رهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
آيفتسيلا  بيتيف  رينو ت  السيد 
بساتين   72 رقم  ڨيال  عنوانه(ا( 
النخيل ڨيالج رقم 2 النخيل الشلالي٬ 

مراكش 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
آيفتسيلا  بيتيف  رينو ت  السيد 
بساتين   72 رقم  ڨيال  عنوانه(ا( 
النخيل ڨيالج رقم 2 النخيل الشلالي٬ 

مراكش 41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 4)8.
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ficogedek sarl au

NEGOBICH SARL.AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

NEGOBICH SARL.AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 31 
مكرر زنقة 8 حي االمان مكناس - 

51151 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

49(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NEGOBICH SARL.AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة ،بيع موا  البناء ، وسيط.

 31 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

 - مكناس  االمان  حي   8 زنقة  مكرر 

51151 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد محلد الحسني 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد الحسني عنوانه(ا( 

 . أزرو  الصباب  راشد  سيدي  زنقة 

ازرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد الحسني عنوانه(ا( 

 . أزرو  الصباب  راشد  سيدي  زنقة 

ازرو املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم )33.
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ARDCE SARL AU

 MULTI CREATIVE
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

ARDCE SARL AU
 AIN SEBAA CASABLANCA

 Casablanca، 20000،
CASABLANCA MAROC

 MULTI CREATIVE SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

رحال املسكيني علار7 ) حي شلاعو 
سال - 1111) سال املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2214(
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   21(9 يونيو   31 املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
 MULTI CREATIVE الشريك الوحيد
رأسلالها  مبلغ    SOLUTIONS
مقرها  وعنوان  11.111)  رهم 
املسكيني  رحال  شارع  اإلآتلاعي 
 (1111  - حي شلاعو سال   ( علار7 
تعذر مزاولة   : سال املغرب نتيجة ل 

النشاط لحد7 املنافسة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 
حي شلاعو   ( رحال املسكيني علار7 

سال - 1111) سال املغرب. 
و عين:

السيد(7( سللة  فاجر و عنوانه(ا( 
حي   ( علار7  املسكيني  رحال  شارع 
املغرب  سال   (1111 سال  شلاعو 

كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (6 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2121 تحت رقم 33976.
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MHAMMED

SEVER TURK SHOP
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

MHAMMED
 LOT RIZANA N 6 RES

 LAHRACH APPT N 1 ، 50500،
MEKNES MAROC

SEVER TURK SHOP شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

 MEKNES  وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 - (-ENNAIM 6 B NARJISS 6

.MEKNES MAROC 51111
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45669

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   21(9 12  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :
 sever biner  )7) السيد  تفويت 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   521
 )7) السيد  لفائد7   حصة   (.111
ABDELKADER AOURRAM بتاريخ 

12  آنبف 9)21.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
23  آنبف  بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)21 تحت رقم )522.
33(I

CABINET HOURMANEK

شركة األشغال املختلفة في 
مجال الطرق

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

CABINET HOURMANEK
 IMM  HICHAM AVENUE  3(5
 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

agadir maroc
شركة األشغال املختلفة في مجال 

الطرق شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : كا ير 
ا او تنان رقم ا -40 )4 املنطقة 

الصناعية تاسيال - 81651 كا ير  
املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.2(447

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر   2121 يناير   17 في  املؤرخ 

في  املختلفة  األشغال  شركة  حل 

مجال الطرق شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  251.111  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلآتلاعي كا ير ا او تنان رقم 

املنطقة الصناعية تاسيال   4(  40- ا 

ل  نتيجة  املغرب  كا ير    81651  -

توقف  نشاط  الشركة مند .

و عين:

و  حا 7   عبد العزيز   السيد(7(  
عنوانه(ا( رقم 379    حي الهدى اكا ي 

 )7) املغرب كلصفي  اكا ير    81171

للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 17 يناير 2121 وفي كا ير ا او 

تنان رقم ا -40 )4 املنطقة الصناعية 

تاسيال - 81651 اكا ير       املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  باكا ير   التجارية 

2121 تحت رقم 89274.
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EXPERAMA

DIAMAROSA
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

جفض رأسلال الشركة

EXPERAMA

3 زنقة اركشون شارع املقاومة زاوية 

)4) إقامة كنز7 الطابق االول -الدار 

البيضاء- ، 21511، الدار البيضاء 

املغرب

DIAMAROSA شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة علي 

عبد الرزاق رفم 53 املعاريف  - 

21111 الدار الببضاء املغرب.

جفض رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1715(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 يناير   (5 في  املؤرخ 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  جفض 

من  أي  »2.111.111  رهم«  قدره 

»6.611.111  رهم« إلى »4.611.111 

عد    تخفيض   : طريق  عن   رهم« 

األسهم.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728575.
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MHAMMED

SEVER TURK SHOP

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

MHAMMED

 LOT RIZANA N 6 RES

 LAHRACH APPT N 1 ، 50500،

MEKNES MAROC

SEVER TURK SHOP شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

 ENNAIM و عنوان مقرها االآتلاعي

 ENNAIM 6 B (-6 B NARJISS 6

. MEKNES 51111 (-NARJISS 6

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.45669

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 12  آنبف 9)21 تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدو 7«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

23  آنبف  بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)21 تحت رقم )522.

334I
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sofoget

ETS(M
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
ETS2M شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  القنيطر7 
الصيا  2 رقم 222 مكرر   4111) 

الرباط املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.38185

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   21(9 7)  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :
آون  مونييه     )7) تفويت السيد 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   4.911
  )7) السيد  لفائد7   حصة   6.666
7)  آنبف  بتاريخ  لويس  مونييه  

.21(9
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 5) يناير 

2121 تحت رقم 73942.

335I

sofoget

 INTERTECH
DEVELOPMENT AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 INTERTECH DEVELOPMENT
AGENCY شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي القنيطر7 
شارع محلد الديوري و زنقة موالي 

عبدالرحلان 32 إقامة مشاأهلل 
مكتب )kenitra (4111 - 2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

541(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 INTERTECH DEVELOPMENT

.AGENCY

غرض الشركة بإيجاز :  إرشا ات 

و التسييف.

عنوان املقر االآتلاعي : القنيطر7 

شارع محلد الديوري و زنقة موالي 

مشاأهلل  إقامة   32 عبدالرحلان 

مكتب )kenitra (4111 - 2 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 91 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد  عبدالرحيم رشيش :  511 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 511   : بومزغ  بشرى  السيد7  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 السيد  عبدالرحيم رشيش : 511 

بقيلة 11)  رهم.

السيد7  بشرى بومزغ : 511 بقيلة 

11)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

رشيش  عبدالرحيم  السيد  

 kenitra 14000 kenitra عنوانه(ا( 

املغرب.

بشرى بومزغ عنوانه(ا(  السيد7  

kenitra 14000 kenitra املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

رشيش  عبدالرحيم  السيد  

 kenitra 14000 kenitra عنوانه(ا( 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ )2 يناير 

2121 تحت رقم )7411.

336I

SOCIETE DIHI CONSEIL

SOCIETE DIHI CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE DIHI CONSEIL
  n°3 AVENUE ALLAL EL FASSI

 N°6 LOT RATMA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
SOCIETE DIHI CONSEIL شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3 شارع 
عالل الفا�سي رقم 6 تجزئة راطلا 
مراكش - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
9(919

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(8 أكتوبر   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE DIHI CONSEIL
غرض الشركة بإيجاز : االستشار7 

الجبائية و القانونية.
شارع   3  : عنوان املقر االآتلاعي 
راطلا  تجزئة   6 رقم  الفا�سي  عالل 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 (11   : الدهي   ابراهيم  السيد 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  السيد ابراهيم الدهي  
مراكش  السالم  رياض  تجزئة   2(1

41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  السيد ابراهيم الدهي  
مراكش  السالم  رياض  تجزئة   2(1

41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
29 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بلراكش  

8)21 تحت رقم 3)78.
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sofoget

KIMYOU CARS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
KIMYOU CARS شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
أحلد شوقي و محلد غرنيط إقامة 

الليلون مكتب 2 فالفلوري - 4111) 
kenitra املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 25  آنبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KIMYOU CARS
كراء    : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
أحلد شوقي و محلد غرنيط إقامة 
الليلون مكتب 2 فالفلوري - 4111) 

kenitra املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
بوندار  عبدالحليم  السيد  
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
 السيد  عبدالحليم بوندار : 111) 

بقيلة 11)  رهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
بوندار  عبدالحليم  السيد  
القنيطر7   (4111  ----- عنوانه(ا( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  أمزال  يسرى  السيد7  

املغرب 4111) القنيطر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 27 يناير 

2121 تحت رقم 74146.
338I

sofoget

HYPERSUB
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
HYPERSUB شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي القنيطر7 
) زنقة مليلية شقة 9 فال فلوري   

4111) القنيطر7 املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.419(5
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم   21(9 9)  آنبف  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
 (1.111« من  أي  »91.111  رهم« 
عن  »11.111)  رهم«  إلى   رهم« 
إ ماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 23 يناير 

2121 تحت رقم 74127.

339I

fiduciare ait assou

رونتي ترا
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وفا7 شريك

fiduciare ait assou
 198lot mesguina drarga agadir ،

80000، agadir maroc
فونتي ترا  شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 28 
 وار تكا يرت الدراركة اكا ير - 

81111 اكا ير املغرب.
وفا7 شريك

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3(787

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تم اإلعالم  21 نونبف  املؤرخ في 
وكنين  الكريم  عبد  الشريك  بوفا7 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 

لرسم اإلراثة املؤرخ في )3 ماي 9)21 
بالشكل األتي :

 51   ، وكنين   امحلد  السيد(7( 
حصة .

 51   ، جديجة فاسكا   السيد(7( 
حصة .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  باكا ير   التجارية 

2121 تحت رقم 89341.

341I

ائتلانية رزقي » ذ. رزقي هشام«

 محاسب معتلد

 SOCIETE EL HAOUSS & EL
MANSOUR

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

ائتلانية رزقي » ذ. رزقي هشام« 
محاسب معتلد

رقم 7) زنقة انتيسيفابي الشقة 5) ، 
51111، مكناس املغرب

 SOCIETE EL HAOUSS & EL
MANSOUR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 9 
الطابق 3 الشقة 3) زنقة 4) حي 
اطلس   51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49(97
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE EL HAOUSS & EL

.MANSOUR
أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أو البناء
التفاوض.

 9 رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
حي   (4 زنقة   (3 الشقة   3 الطابق 

اطلس   51111 مكناس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد الهوص عبد القا ر :  511 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 511   : فؤا   املنصوري  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

القا ر  عبد  الهوص  السيد 
الشقة   3 الطابق   9 رقم  عنوانه(ا( 
 51111 اطلس)1  حي   (4 زنقة   (3

مكناس املغرب.
السيد املنصوري فؤا  عنوانه(ا( 
مكناس   51111  وار الزوالة املهاية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
القا ر  عبد  الهوص  السيد 
الشقة   3 الطابق   9 رقم  عنوانه(ا( 
 51111 اطلس)1  حي   (4 زنقة   (3

مكناس املغرب
السيد املنصوري فؤا  عنوانه(ا( 
مكناس   51111  وار الزوالة املهاية 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 5)4.
34(I

SDCF CONSEIL

JH2M NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

SDCF CONSEIL
 RESIDENCE ABDELMOUMEN

 CENTER ANGLE BD
 ABDELMOUMEN ET BD
 ANOUAL ETG 2, BUREAU

 202 CASABLANCA ، 20042،
casablanca Maroc

JH2M NEGOCE شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع اللة 
ياقوت زنقة العرعارعلار7 9 إقامة 
آاليس الطابق الرابع شقة 7), 

الدارالبيضاء - 21111 الدارالبيضاء 
مغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45394(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 JH2M : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.NEGOCE
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املغرب  في  الشركة  هذه  إنشاء  من 

والخارج
. التداول

. استيفا  وتصديرآليع املنتجات.
عنوان املقر االآتلاعي : شارع اللة 
إقامة   9 العرعارعلار7  زنقة  ياقوت 
 ,(7 شقة  الرابع  الطابق  آاليس 
21111 الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

مغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
51 حصة    : السيد حيطام آوا  

بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد منصور محلد حلز7 :  51 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  آوا   حيطام  السيد 
  24131 الجديد7  املحيط،  تعاونية 

الجديد7 مغرب.
حلز7  محلد  منصور  السيد 
رقم   (6 )زنقة  حي اإلنار7  عنوانه(ا( 
 21111 الدارالبيضاء  عينالشق،   24

الدارالبيضاء مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  آوا   حيطام  السيد 
  24131 الجديد7  املحيط،  تعاونية 

الجديد7 مغرب
حلز7  محلد  منصور  السيد 
رقم   (6 )زنقة  حي اإلنار7  عنوانه(ا( 
 21111 الدارالبيضاء  عينالشق،   24

الدارالبيضاء مغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم -.

342I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ETS AL-KUSTASSE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تعيين مسيف آديد للشركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم )2 شارع االميف موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب
ETS AL-KUSTASSE PRIVE  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 
الحرمين حي الوحد7 )1 رقم 16 
تجزئة 511) العيون  - 71111 

العيون  املغرب .
تعيين مسيف آديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(1233

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تم تعيين  16  آنبف  املؤرخ في 
مسيف آديد للشركة السيد(7( امزوغ  

العزيز7   كلسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ ))  آنبف 

9)21 تحت رقم 3111.
343I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائتلانية الثقة العيون

LAAYOUNE

BLEU SAMAK
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائتلانية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�سى 
العيون ، 72111، املر�سى العيون 

املغرب
BLEU SAMAK شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 
سيدي افني رقم 25 شقة 3  املر�سى 
العيون - 71112 املر�سى العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

316((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 BLEU  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.SAMAK

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطازآة  البحرية  املأكوالت  وترويج 

وشبه  واملعلبة  واملجلد7  واملجلد7 

االستيفا   املحفوظة تجار7 األسلاك. 

و التصدير. النقل لحساب الغيف...

زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

املر�سى    3 25 شقة  سيدي افني رقم 

العيون  املر�سى   71112  - العيون 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : امهري  رشيد  السيد  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  امهري  رشيد  السيد  

تيكيوين    496 حي تليال التلدبد رقم 

اكا ير 81111 اكا ير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  امهري  رشيد  السيد  

تيكيوين    496 حي تليال التلدبد رقم 

اكا ير 81111 اكا ير  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 221/2020.

344I

KAMAR BENOUNA

 STE  JNANE AL YASMINE

ش م م
إعالن متعد  القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

STE  JNANE AL YASMINE ش م م  

»شركة ذات املسؤولية املحدو 7«

وعنوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 

مبفوكة بوست عين السبع  وار بويه  

- 21311 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(5763(

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

9)21 تم اتخاذ  8)  آنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

بيع الحصص / استقالة مسييف  

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

عبد  السيد  العرفي  العقد  موآب 

الغني جلدون باع مجلوع الحصص 

محلد  السيد  الى  حصة   511 اي 

اكروش 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

8)  آنبف  في  املؤرخ  العام  الجلع 

9)21 قرر 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي:   

املصا قة على بيع 511 حصة لفائد7 

السيد محلد اكروش 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي:  

الغني  عبد  السيد  استقالة  معاينة 

جلدون من مهام التسييف

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

محلد  السيد  تعيين  على  املصا قة 

اكروش كلسييف وحيد 

قرار رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

املوافقة على القوانين الجد  

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :11 رقم  بند 

مايلي: 
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727977.
345I

DAR COMPTABILITE

L‘ ARC DUBAI
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
L’ ARC DUBAI شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

طارق ابن زيا  الدريوش الناضور - 
62253 الدريوش الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 65
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 L’ ARC : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.DUBAI
مقهى    : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم و متلجات.
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - طارق ابن زيا  الدريوش الناضور 

62253 الدريوش الناضور املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 511   : السيد عبد االاله اوشن 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 511   : السيد البقالي نور الدين 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد االاله اوشن عنوانه(ا( 

الزهر7  عين  ابنعيساتا  اوال    وار 
الدريوش الناضور   62253 الدريوش 

املغرب.
السيد البقالي نور الدين عنوانه(ا( 
 62253 الدريوش   2 السعا 7  حي 

الدريوش الناضور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد عبد االاله اوشن عنوانه(ا( 
الزهر7  عين  ابنعيساتا  اوال    وار 
الدريوش الناضور   62253 الدريوش 

املغرب
السيد البقالي نور الدين عنوانه(ا( 
 62253 الدريوش   2 السعا 7  حي 

الدريوش الناضور املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالدريوش  بتاريخ 27 يناير 

2121 تحت رقم 4.
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SOCIETE DIHI CONSEIL

SOCIETE BAHRY ALIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

SOCIETE DIHI CONSEIL
  n°3 AVENUE ALLAL EL FASSI

 N°6 LOT RATMA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
 SOCIETE BAHRY ALIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 993) 
 وار القايد حربيل مراكش - 41311 

مراكش   املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(857
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BAHRY ALIMENT
: بيع املوا   غرض الشركة بإيجاز 
الغدائية بالتقسيط بنصف الجللة 

و بالجللة.
 (993  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 41311  -  وار القايد حربيل مراكش 

مراكش   املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 411   : حسن   البحري  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 211   : آوا    البحري  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 211   : محلد   البحري  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
  : الوهاب   عبد  البحري  السيد 
211 حصة بقيلة 11)  رهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  السيد البحري حسن  
مراكش    41111  2 املحاميد   (511

املغرب.
عنوانه(ا(  البحري آوا    السيد 
مراكش    41111  2 املحاميد   (511

املغرب.
عنوانه(ا(  السيد البحري محلد  
مراكش    41111  2 املحاميد   (511

املغرب.
الوهاب  عبد  البحري  السيد 
 41111  2 املحاميد   (511 عنوانه(ا( 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  السيد البحري حسن  
مراكش   41111  2 املحاميد   (511

املغرب
الوهاب   عبد  البحري  السيد 
 41111  2 املحاميد   (511 عنوانه(ا( 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 399))).

347I

ARDCE SARL AU

 A.FAKHER. IMPORT ET
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ARDCE SARL AU

 AIN SEBAA CASABLANCA

 Casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC

 A.FAKHER. IMPORT ET EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ) حي 

شلاعو طريق القنيطر7 علار7 5 سال 

- 1111) سال املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(4467

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   21(5 يناير   (4 املؤرخ في 

محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة 

 A.FAKHER. الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ    IMPORT ET EXPORT
وعنوان  1.111)  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلآتلاعي ) حي شلاعو طريق 

القنيطر7 علار7 5 سال - 1111) سال 

املغرب نتيجة ل : حد7 املنافسة.

حي   ( ب  التصفية  مقر  حد   و 

شلاعو طريق القنيطر7 علار7 5 سال 

- 1111) سال املغرب. 

و عين:

السيد(7( أمين  فاجر و عنوانه(ا( 

) حي شلاعو طريق القنيطر7 علار7 

1111) سال املغرب كلصفي  5 سال 

(7( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   (4 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

7)21 تحت رقم 28432.

348I



(585 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

CABINET RAMZI CONSEIL

 STE SABAA POUR LA
 PRODUCTION AUDIO

VISUELLE SARL D’AU
إعالن متعد  القرارات

CABINET RAMZI CONSEIL
 3BOULEVARD ABDERRAHIM

 BOUABID ETAGE 2
 APPARTEMENT N°6 AGADIR،

AGADIR ،80000 املغرب
 STE SABAA POUR LA

 PRODUCTION AUDIO
VISUELLE SARL D’AU    »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7 ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االآتلاعي: العيون - 
71111 العيون املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
املؤرخ في 4) أكتوبر 9)21 تم اتخاذ 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
السيد  سهم يللكها:   511 بيع  مايلي: 
علي بوشنة إلى محلد لومة وبيع 511 
سهم من : السيد �سي ميلو  ملين  إلى 

محلد لومة
على  ينص  الذي   :2- رقم  قرار 
لومة  محلد  السيد  تعيين  مايلي: 
مسيف والسيد علي بوشنة والسيد �سي 
ميلو  ملين مديرين مشاركين لفتف7 غيف 
للسيد  الوحيد  والتوقيع   ، محد 7 
محلد لومة لجليع املسائل اإل ارية 
امجرين.  الشركاء  استشار7  وبعد 
وبالنسبة لجليع املعامالت املصرفية 
بالتوقيع  الشركة  تلتزم   ، واملالية 
املديرين  أحد  مع  لللدير  املشتفك 

املشاركين
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ---: الذي ينص على مايلي: 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (6 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 2020/130.

349I

AUDIT ET CONSEIL 2010

 UNIVERS ACCESSOIRES

DAZI
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

AUDIT ET CONSEIL 2010

 N°42, RUE IBNOU MOUATAZ,

 BELVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 UNIVERS ACCESSOIRES DAZI

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

39 زنقة جريبكة - 21111 الدار 

البيصاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.95(65

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 يناير   17 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»11.111)  رهم« أي من »341.111 

عن  »441.111  رهم«  إلى   رهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728798.

351I

CABINET RAMZI CONSEIL

STE NICE ENERGY GROUPE
إعالن متعد  القرارات

CABINET RAMZI CONSEIL

 3BOULEVARD ABDERRAHIM

 BOUABID ETAGE 2

 APPARTEMENT N°6 AGADIR،

AGADIR ،80000 املغرب

 STE NICE ENERGY GROUPE

»شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االآتلاعي: العيون 

العيون 71111 العيون املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 يناير   (6 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :  1- رقم  قرار 
رحمي  محلد  السيد  قرر  مايلي: • 
املختار  للسيد  الحصص  بيع آليع 
االطرش و التي تقدر ب 111) حصة.

ينص  الذي   :2- رقم  قرار 
السيد  استقالة  على مايلي: • 
و  الشركة,  تسييف  من  أيوب  رحمي 
تعيين السيد املختار االطرش كلسيف 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ---: الذي ينص على مايلي: 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 214/2020.
35(I

CABINET RAMZI CONSEIL

EL SAHARIANO HOTEL
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تغييف تسلية الشركة

CABINET RAMZI CONSEIL
 3BOULEVARD ABDERRAHIM

 BOUABID ETAGE 2
 APPARTEMENT N°6 AGADIR،

AGADIR ،80000 املغرب
EL SAHARIANO HOTEL شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي العيون 
العيون 71111 العيون املغرب.

تغييف تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -

العام  الجلع  بلقت�سى   
يناير   13 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
تم تغييف تسلية الشركة من   2121
إلى   »EL SAHARIANO HOTEL«

. »SAHARIANO HOTEL«
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (6 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 131/2020.
352I

GLOFID

CARRE SOLUTIONS PRO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID
78 شارع املقاومة اقامة املرزوقي 

الطابق الثاني الرقم 9) ، 31)21، 
الدار البيضاء املغرب

 CARRE SOLUTIONS PRO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 75 شارع 
)) ينايرالطابق االول الشقة 69)    

- 21191 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
453535

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CARRE : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SOLUTIONS PRO
- تنظيف   : غرض الشركة بإيجاز 

واآهات املحالت و املتاآر
- اشغال متنوعة 
- البيع و الشراء .

75 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
)) ينايرالطابق االول الشقة 69)    - 

21191 الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
الجليل  عبد  الراشدي  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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الجليل  عبد  الراشدي  السيد 
 (2 علار7  مبفوكة  اقامة  عنوانه(ا( 
الدار   21111 سيدي مومن    2 رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الجليل  عبد  الراشدي  السيد 
 (2 علار7  مبفوكة  اقامة  عنوانه(ا( 
الدار   21111 سيدي مومن    2 رقم 

البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727555.

353I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

FUTUR TRANSIT ATLANTIC
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING
MOROCCO  sigle A2CM  sarl

شارع فاس ، ركن ابن طفيل ، إقامة 
 ياموند، الطابق األول ، مكتب  رقم 

3 ، 91111، طنجة املغرب
 FUTUR TRANSIT ATLANTIC
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7 شارع 
الحريري الطابق 3 رقم 1) - 91111 

طنجة املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(4635

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 يناير   16 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »111.111.)  رهم« 
»2.111.111  رهم« إلى »3.111.111 
مقاصة  إآراء    : طريق  عن   رهم« 
مع  يون الشركة املحد 7 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 649.

354I

quadricom

 CONSULTING GLOBAL
 TRADING NEGOCE

INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

quadricom
 ain diab résidence rio appt

 4115 et 4116 casablanca maroc
، 20220، casablanca maroc
 consulting global trading

negoce international شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

 ain diab وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 residence rio appt 4116 - 20200

casablanca maroc
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

453953
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 6)  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 consulting global trading negoce

.international
 le  : بإيجاز  الشركة  غرض 
negoce-l agro alimentaire-

 l’agriculture etactivités
.similaires

 ain diab : عنوان املقر االآتلاعي
 residence rio appt 4116 - 20200

.casablanca maroc
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 khalid abbadi :  50 السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 ahmed othmane salim السيد
majdalaoui :  50 حصة بقيلة 11) 

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(   khald abbadi السيد 

 lot rachad villa my rachid

 quartier californie  20200

.casablanca maroc

 ahmed othmane السيد 

 yah عنوانه(ا(   salim majdalaoui

 ennasim gh9 imm 5 appt 4

.20000 mohammedia maroc

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

khalid abbadi عنوانه(ا(   السيد 

 villa my rachid quartier

 californie 20200 casablanca

maroc

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم -.
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SACO CONSEIL

TAHA CHAMS TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TAHA CHAMS TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ملك ايت 

الغزواني الطابق السفلي رقم 9)3 

حي البهجة مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(12(97

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TAHA  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.CHAMS TRAVAUX

اعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

عنوان املقر االآتلاعي : ملك ايت 

 3(9 رقم  السفلي  الطابق  الغزواني 

حي البهجة مراكش - 41111 مراكش 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : ايت سوس   بدر  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 511   : الرقيبي   هشام  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بدر ايت سوس  عنوانه(ا( 

رقم 9)3 حي البهجة مراكش 41111 

مراكش املغرب.

عنوانه(ا(  السيد هشام الرقيبي  

رقم 4) زنقة بالل حي الزهراء برشيد 

41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد بدر ايت سوس عنوانه(ا( 

رقم 9)3 حي البهجة مراكش 41111 

مراكش املغرب

عنوانه(ا(  الرقيبي  هشام  السيد 

رقم 4) زنقة بالل حي الزهراء برشيد 

41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 773))).

356I
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SACO CONSEIL

BLOND INFO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BLOND INFO شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي ملك 

الساوري الطابق السفلي حي البهجة 
رقم 241 مراكش - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1221(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BLOND INFO
غرض الشركة بإيجاز : بيع واصالح 

االآهز7 االلكتفونية ومستلزماتها .
ملك   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الساوري الطابق السفلي حي البهجة 
مراكش   41111  - مراكش   241 رقم 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
الوا ي   الزهراء  فاطلة  السيد7 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الوا ي   الزهراء  فاطلة  السيد7 
عنوانه(ا( حي العرب  رب الحفل رقم 
338 مراكش 41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الوا ي   الزهراء  فاطلة  السيد7 
عنوانه(ا( حي العرب  رب الحفل رقم 
338 مراكش 41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 775))).
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ELKA CONSULTING

ألكا كونسلتين 
شركة ذات املسؤولية املحدو 7
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ELKA CONSULTING
 AVENUE MOHAMED ((6
 5 REDIDENCE HADIKKA

 BUREAU NUM 2 ENTRE SOL ،
90000، TANGER MAROC

ألكا كونسلتين شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 66) شارع 
محلد 5 إقامة الحديقة مكتب رقم 

2 - 91111 طنجة  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 فبفاير   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
ألكا   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
املسؤولية  ذات  شركة  كونسلتين 

املحدو 7.
غرض الشركة بإيجاز : إستشر7 في 
ما يخص التدبيف و التسييف للشركات.

 (66  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
شارع محلد 5 إقامة الحديقة مكتب 

رقم 2 - 91111 طنجة  املغرب .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
  : الكركراوي  امين  محلد  السيد 
11) حصة بقيلة 1)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الكركراوي  امين  محلد  السيد 
 mohamed amine el عنوانه(ا( 
 karkraoui BP 11562 Tanger

villeT 90000 طنجة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الكركراوي  امين  محلد  السيد 
 mohamed amine el عنوانه(ا( 
 karkraoui BP 11562 Tanger

villeT 90000 طنجة  املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
فبفاير   1( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

.M(212141748 2121 تحت رقم
358I

إئتلانيات منار العرائش

  Sté. CONSTRUCTION
  TRAVAUX  MSELEK

ELAYAM –SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

إئتلانيات منار العرائش
شارع ابن جلدون، رقم 15 ، 9211، 

العرائش املغرب
  Sté. CONSTRUCTION

 TRAVAUX  MSELEK  ELAYAM
SARL– شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حومة 
الروييف  ائر7 جليس  الساحل 
العرائش - 92111 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5135

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 6)  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 Sté.  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
  CONSTRUCTION  TRAVAUX

.MSELEK  ELAYAM –SARL
غرض الشركة بإيجاز : بناء املباني 

وتركيب املاء والكهرباء.
حومة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الساحل  جليس   الروييف  ائر7 

العرائش - 92111 العرائش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة  سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
االيام   امسلك  محلد  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   511   :

للحصة.
السيد عبد السالم امسلك االيام  
11)  رهم  بقيلة  حصة   511   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
االيام   امسلك  محلد  السيد 
آلاعة  الرويف  حومة  عنوانه(ا( 
املخازن  وا   الساحل  ائر7  وقيا 7 

العرائش. 92111 العرائش املغرب.
السيد عبد السالم امسلك االيام  
آلاعة  الروييف  حومة  عنوانه(ا( 
املخازن  وا   الساحل  ائر7  وقيا 7 

العرائش. 92111 العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
االيام   امسلك  محلد  السيد 
آلاعة  الرويف  حومة  عنوانه(ا( 
املخازن  وا   الساحل  ائر7  وقيا 7 

العرائش. 92111 92111 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالعرائش  بتاريخ 22 يناير 

2121 تحت رقم 37/2020.

359I
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HORICOM

 SOCIETE BRASILIA DE

CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

قفل التصفية

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE BRASILIA DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : رقم 318 

زرهونية توسيعة  - 51111 مكناس 

املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.23967

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر   21(7 )3  آنبف  في  املؤرخ 

 SOCIETE BRASILIA DE حل 

ذات  شركة   CONSTRUCTION

رأسلالها  مبلغ  املحدو 7  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  11.111)  رهم 

اإلآتلاعي رقم 318 زرهونية توسيعة  

- 51111 مكناس املغرب نتيجة ألزمة 

القطاع.

و عين:

و  كرزازي  محلد   السيد(7( 

عنوانه(ا( فرنسا 11)83 تولن فرنسا 

كلصفي (7( للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

 318 وفي رقم   2121 يناير   27 بتاريخ 

51111 مكناس   - زرهونية توسيعة  

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم )2).

361I

STE FIACCOF 

 STE TADLAOUI POINT
COM

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 STE TADLAOUI POINT COM
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل رقم 
) اقامة املامونية طريق صفرو - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(685
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TADLAOUI POINT COM
التصوير   : غرض الشركة بإيجاز 
 - االشهارية  الوحات  صناعة   -

االستيفا .
محل   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
رقم ) اقامة املامونية طريق صفرو - 

31111 فاس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 911   : التدالوي  هشام  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 (11   : رياض  ماآد7  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام التدالوي عنوانه(ا( 
زنقة 28 رقم 8 حي وا   فاس 31111 

فاس املغرب.

عنوانه(ا(  رياض  ماآد7  السيد7 
رقم 21 رقم ) وا  فاس  31111 فاس 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد هشام التدالوي عنوانه(ا( 
زنقة 28 رقم 8 حي وا   فاس 31111 

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 334.

36(I

STE FIACCOF 

 LIBRAIRIE IMPRIMERIE
GENERAL

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

 LIBRAIRIE IMPRIMERIE
GENERAL شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي كلم 

5  سيدي عليف7 طريق مكناس - 
31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(715

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 LIBRAIRIE IMPRIMERIE  :

.GENERAL

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اال وات املدرسية بالتقسيط.

  5 كلم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
سيدي عليف7 طريق مكناس - 31111 

فاس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد رشيد بوزنب :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  بوزنب  رشيد  السيد 
 31111 تا كرات   35 علار7 ف رقم 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  بوزنب  رشيد  السيد 
 31111 تا كرات   35 علار7 ف رقم 

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 357.

362I

STE FIACCOF 

RENTALS AND WORKS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

RENTALS AND WORKS شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وار 

بوعبيد لكواز وال  الطيب  - 31111 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(759
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RENTALS AND WORKS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االليات بيع لوازم السيارات.
:  وار  االآتلاعي  املقر  عنوان 
 31111  - بوعبيد لكواز وال  الطيب  

فاس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : قليلش  تيجاني  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  قليلش  تيجاني  السيد 
 31111 الدكرات  حي  علار97   56(

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  قليلش  تيجاني  السيد 
 31111 الدكرات  حي  علار97   56(

فاس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 414.
363I

STE FIACCOF 

STE BFW
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
STE BFW شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 75 

شارع موالي رشيد طريق صفرو - 

31111 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.4(79(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 أكتوبر   31 في  املؤرخ 

املصا قة على :

آلال بالكر ا   )7) تفويت السيد 

331 حصة اآتلاعية من أصل 331 

حصة لفائد7  السيد (7( محلد آلال 

اليبوري بتاريخ 31 أكتوبر 9)21.

و يع   محلد   )7) السيد  تفويت 

من  اآتلاعية  حصة   341 اوكريم 

 )7) السيد  341 حصة لفائد7   أصل 

 31 بتاريخ  اليبوري  آلال  محلد 

أكتوبر 9)21.
فوزي  رشيد    )7) السيد  تفويت 

331 حصة اآتلاعية من أصل 311 

حصة لفائد7  السيد (7( محلد آلال 

اليبوري بتاريخ 31 أكتوبر 9)21.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 369.

364I

STE FIACCOF 

LEHNA CITY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

LEHNA CITY CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 257 

تجزئة هبة محل رقم ) تغات - 

31111 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.572(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 يناير   23 في  املؤرخ 

املصا قة على :

اعراب  فوزي    )7) تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   511

511 حصة لفائد7  السيد (7( ياسين  

البيداوي بتاريخ 23 يناير 2121.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 384.

365I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

IMALIA SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ANGLE BD TELDI ET RUE DE

 MARAKECHE QI AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

IMALIA SARL  شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي رقم 

)3 شارع الحسن الثاني العيون - 

71111 العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(7797

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تلت   21(9 12  آنبف  في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

االستيفا  والتصدير.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 12  آنبف 

9)21 تحت رقم 2993.

366I

 ال بيبف

SABENA AEROSPACE
شركة املساهلة

تغييف تسلية الشركة

 ال بيبف

مرينا بزنيس سنتف مبنا العاج 3 طابق 

2 ، 21111، الدار البيضاء املغرب

SABENA AEROSPACE شركة 

املساهلة

وعنوان مقرها االآتلاعي 1) شارع 

مو�سى بنو نصيف ، الطابق السا س 

، شقة )) - 21111 الدار البيضاء 

املغرب.

تغييف تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري -

العام  الجلع  بلقت�سى   

15  آنبف  في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  تسلية  تغييف  تم   21(9

 »SABENA AEROSPACE« من 

 MAINTENANCE AERO« إلى 

. »MAROC MAM

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 864.

367I

INTISSAR CAR

إنتصار كار
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
مالءمة النظام األسا�سي للشركة

INTISSAR CAR

 CASABLANCA 60 RUE 38

 DERB FOKARA ، 20550،

CASABLANCA MAROC

إنتصار كار »شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 61 

زنقة 38  رب الفقراء - 21551 الدار 

البيضاء املغرب.

»مالءمة النظام األسا�سي للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.26589(
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بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تقرر   21(9 31  آنبف  في  املؤرخ 

مالءمة النظام األسا�سي للشركة مع 

مقتضيات القانون: - بتحويل الشكل 

ذات  من شركة   ، للشركة  القانوني 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

مسؤولية  ذات  شركة   إلى  الوحيد 

محدو 7.
بتفويت السيد عصام الكتاري   -

أصل  من  اآتلاعية  حصة   2511

عبد  السيد  لفائد7  حصة   5111

الواحد آبفان و 2511 حصة املتبقية 

لفائد7 السيد محلد اكليوين .
- باستقالة املسيف عصام الكتاري 

رقم   الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.BK(38177

عثلان  الجديد  املسيف  بتعيين   -

بزهار الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

BL(34357 (ليس شريك بالشركة(.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 725866.

368I

 MOHAMMED BAHAJJOUB AUTO

ENTREPRENEUR

سبيا بيزنس
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 MOHAMMED BAHAJJOUB

AUTO ENTREPRENEUR

حي السعا 7 زنقة الكتبية رقم )1 ، 

46311، اليوسفية املغرب

سبيا بيزنس  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 54 

الشقة رقم 12 الطابق االول شارع 

املسيف7 الخضراء الشلاعية علالة 

اليوسفية 46311 الشلاعية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

256(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
سبيا   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

بيزنس .
غرض الشركة بإيجاز : بيع االآهز7 

االلكتفونية واملنتجات الفالحية-.
 54 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 
الطابق االول شارع   12 الشقة رقم 
علالة  الشلاعية  الخضراء  املسيف7 
اليوسفية 46311 الشلاعية املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد مشتكي وليد :  251 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
 251   : محلد  النصري  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 251   : ميلو 7  نظيف  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 251   : النجاري شيلاء  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  وليد  مشتكي  السيد 
 (1111 ) اغ سهريج  قطاع س شقة 

الرباط املغرب.
السيد النصري محلد عنوانه(ا( 
شقة  شارع موالي يوسف علار337 

16 111)) سال املغرب.
السيد7 نظيف ميلو 7 عنوانه(ا(  
الرباط   (1111 القم31   االمل 

املغرب.
السيد7 النجاري شيلاء عنوانه(ا( 
رياض  الحسن  موالي  االميف  شارع 
اسلي رقم 217 61111 وآد7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  وليد  مشتكي  السيد 
الرباط   (1111 الرباط حي السهريج 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باليوسفية بتاريخ 27 نونبف 

9)21 تحت رقم 644/2019.
369I

COFISCOM

CHIC KEBAB
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

COFISCOM
 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE
MAROC

CHIC KEBAB  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 37 
شارع االهرام حي املسيف7 - 63311 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

7117
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CHIC  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. KEBAB
غرض الشركة بإيجاز : -استغالل 

مطعم.
 37 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 
 63311  - املسيف7  االهرام حي  شارع 

بركان املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 511   : علي  اليحياوي  السيد  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 511   : رشيد  مسعو ي  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اليحياوي علي عنوانه(ا(  السيد  
حي   3 زنقة املنار تجزئة اليعقوبي   (
بركان   63311 سليلان   سيدي 

املغرب.
السيد مسعو ي رشيد عنوانه(ا( 

فرنسا LE LUC  83341 فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
اليحياوي علي عنوانه(ا(  السيد  
حي   3 زنقة املنار تجزئة اليعقوبي   (
بركان   63311 سليلان   سيدي 

املغرب
السيد مسعو ي رشيد عنوانه(ا( 

فرنسا LE LUC 83341 فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 44/2020.

371I

Me Assia Atlassi

PROMAMEC
شركة املساهلة

توسيع نشاط الشركة 

Me Assia Atlassi
زاويــة محــج عــلــر الخيــام و شــارع 

عبد الرحيــم بوعبــيـــد، علار7 »كاف 
أوفيس« (CAF OFFICE(، الطابق 
الثالث؛، 21111، الدارالبيضاء 

املغرب
PROMAMEC شركة املساهلة

وعنوان مقرها االآتلاعي املنطقة 
الصناعية لساسفة 2، الطريق 
الثالث، - 177) الدار البيضاء 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(129((

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   21(9 15  آنبف  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
لتدريب  املحاكا7  أآهز7  تسويق   
األطباء وتعليلهم تخصصات مختلفة 
العارضات  استخدام  جالل  من 

واملحاكا7 اإلآرائية ؛
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السلعية  املعدات  تسويق   -

والبصرية وتكنولوآيا املعلومات..

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 723412.

37(I

MITAK CONSEIL

3)) رانت

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

23) رانت شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

األول رقم 42 رواق فاميليال زاوية 

أسامة بنو زيد وشارع أحلد آلاري 

معاريف الدار البيضاء - 21)21 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.413(79

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 31  آنبف 9)21 تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

رواق   42 رقم  األول  »الطابق  من 

فاميليال زاوية أسامة بنو زيد وشارع 

أحلد آلاري معاريف الدار البيضاء 

إلى  املغرب«  الدارالبيضاء   21(21  -

املقاومة  شارع نرآس شارع     41  «

الدارالبيضاء    21(21  - معاريف 

املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 49)728.

372I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 SOCIETE IMMOBILIERE
TOHAF

إعالن متعد  القرارات

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 SOCIETE IMMOBILIERE TOHAF

»شركة ذات املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 
ايكيدر الجزء الثاني رقم 27)   - 

41111 مراكش املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(2267

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
اتخاذ  تم   21(9 ماي   16 في  املؤرخ 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
الى مراكش  تحويل املقر االآتلاعي  
ياسلين 8 الطابق تحت أر�سي علار7 

51 املكان املسمى ابراهيم أوبراهيم
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
اضافة  نشاطين للنشاط االآتلاعي : 
كراء محالت تجارية ومزاولة كل أنواع 

التجار7 بصفة عامة 
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  أسلاء  املنوني  السيد7  استقالة 
منصبها كلسيف7 ثانية  و تعيين السيد 

الزكريوي عبد هللا.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
محالت  كراء   : االآتلاعي  الهدف 
التجار7  أنواع  كل  ومزاولة  تجارية 

بصفة عامة 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الطابق   8 ياسلين   : املقراالآتلاعي 
ابراهيم   51 للعلار7  أر�سي  تحت 

أوبراهيم
على  ينص  الذي   :(2 رقم  بند 
مايلي: تم تعيين السيد الزكريوي عبد 

هللا كلسيف وحيد.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 655))).

373I

FUTURE CONSEIL

STE LABEL ESPAC RST
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 11)26، برشيد املغرب
STE LABEL ESPAC RST  شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 26 شارع 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 

األول - 31)21 الدارالبيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
452(4(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. LABEL ESPAC RST
غرض الشركة بإيجاز : مطعم.

26 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
الطابق   3 الشقة  السلطان  مرس 
األول - 31)21 الدارالبيضاء  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
عبدالرحيم  صديق  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عبدالرحيم  صديق  السيد 
776 شارع ا ريس الحارثي  عنوانه(ا( 

51161 الدارالبيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عبدالرحيم  صديق  السيد 
776 شارع ا ريس الحارثي  عنوانه(ا( 

51161 الدارالبيضاء  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 3( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 725531.
374I

CABINET BADREDDINE

DIN DIA
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيف7 ) اقامة هني الشقة 

رقم ) ، 1، مراكش املغرب
DIN DIA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7(في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مسيف7 3 
رقم 268 حرف س الشقة رقم 7  - 

41111 مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.57579

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تقرر حل  7)  آنبف  املؤرخ في 
 DIN 7 شركة ذات املسؤولية املحدو
11.111)  رهم  DIA  مبلغ رأسلالها 
 3 مسيف7  اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 
 -   7 268 حرف س الشقة رقم  رقم 
 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   41111

طبقا للبندين 34 و 35.
 3 و حد  مقر التصفية ب مسيف7 
 -   7 268 حرف س الشقة رقم  رقم 

41111 مراكش املغرب. 
و عين:

السيد(7( عبد السالم  بن سليلان 
السباعي  عرصة   46 عنوانه(ا(  و 
 )7) 41111 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 593))).
375I

شـلـس و ثـلـج للجوالت ش م م بشريك وحيد

شمس  و  ثلج  للجوالت
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شـلـس و ثـلـج للجوالت ش م م 
بشريك وحيد

74 شارع موالي يوسف رقم 4)/) ، 
61111، وآد7 املغرب

شلس  و  ثلج  للجوالت   شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 74 شارع 
موالي يوسف رقم 4)/) - 61111 

وآـد7    الـلـغـرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
346((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
: شلس   اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

و  ثلج  للجوالت  .
الـنـقـل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الـسـيـاحي الـطـرقـي.
74 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
 61111  -  14/1 موالي يوسف رقم 

وآـد7    الـلـغـرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد نـكـاس مـصـطـفى 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد نـكـاس مـصـطـفى عنوانه(ا( 
شارع الحسن الثاني تجزئة بن ميف7 
وآـد7      61111  36 زنقة أوريكة رقم 

الـلـغـرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد نـكـاس مـصـطـفى عنوانه(ا( 
شارع الحسن الثاني تجزئة بن ميف7 
وآـد7      61111  36 زنقة أوريكة رقم 

الـلـغـرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 295.
376I

ELYX CONSULTING

 CHAABI CAPITAL
INVESTISSEMENT

شركة املساهلة
رفع رأسلال الشركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 CHAABI 1.926.800.000
INVESTISSEMENT شركة 

املساهلة
وعنوان مقرها اإلآتلاعي )1)شارع 

محلد الزرقطوني - 11))2 
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.212885

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   21(9 شتنبف   16 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »11.111).)31  رهم« 
إلى  »926.811.111.)  رهم« 
»2.227.911.111  رهم« عن طريق :  

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 2)9)72.
377I

ELYX CONSULTING

GRAMER MAKINA
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
GRAMER MAKINA شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 46, شارع 
الزرقطوني, املكتب 5)-6), الطابق 

6 - 11)21 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
449655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GRAMER MAKINA
تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 
أي  واستيفا   وتسويق  وبيع  وشراء 
السكر  آالت صناعة  أنواع  من  نوع 
التعبئة  وآلة  والضغط  والتعبئة 

وقطع غيارها ،
واألآهز7  امالت  أنواع  آليع   -
للصناعة  بها  الخاصة  الغيار  وقطع 
وشراء  والتجار7  والتغليف  والتعبئة 
وبيع وتسويق واستيفا  وتصدير املوا  

واملعدات؛

التغليف  أنواع  آليع  تصنيع   -

امالت   ، الضغط   ، التغليف   ،

الهيدروليكية ، األنظلة الهيدروليكية 

 ، الهيدروليكية  الوحدات   ،

 ، الهيدروليكية  األسطوانات 

 ، الهيدروليكية   ، املحركات الهوائية 

األوتوماتيكية  واملحركات  املوزعين 

في  املستخدمة  واملكونات  املعدات   ،

البيع   ، الشراء   ، الصناعة للتصنيع 

واالستيفا  والتصدير؛

واأل وات  امالت  أنواع  آليع   -

الالزمة  واإللكتفونية  الكهربائية 

إلنتاج وإصالح وتجليع وإنتاج األآهز7 

واللوحات  واإللكتفونية  الكهربائية 

هذه  وتصدير  واستيفا   وبيع  وشراء 

امالت ..

عنوان املقر االآتلاعي : 46, شارع 

الزرقطوني, املكتب 16-15, الطابق 6 

- 11)21 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 BAŞAK KUTLUHAN السيد 

11)  رهم  بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 BAŞAK KUTLUHAN السيد 

عنوانه(ا( بشاك محل�سي ايشاكباسا 

بشاكسهيف  اسطنبول  بلفار  سكاك 

99218 بشاكسهيف تركيا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 BAŞAK KUTLUHAN السيد 

عنوانه(ا( بشاك محل�سي ايشاكباسا 

بشاكسهيف  اسطنبول  بلفار  سكاك 

99218 بشاكسهيف تركيا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم -.

378I
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MITAK CONSEIL

 صافي ٱند صارتي اند سرڢيس
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

 صافي ٱند صافتي اند سرڢيس 
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1) شارع 
ابن رفاعي الدور 3 اليسار املعاريف - 

21591 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4416(7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 يناير   (6 في  املؤرخ 

املصا قة على :
نبا ي  حيا7    )7) السيد  تفويت 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   (.111
111.) حصة لفائد7  السيد (7( جالد  

أزهاري بتاريخ 6) يناير 2121.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728389.
379I

MITAK CONSEIL

صافي ٱند صارتي اند سرڢيس
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آديد للشركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

صافي ٱند صافتي اند سرڢيس  
شركة ذات مسؤولية محدو 7

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 1) شارع 
ابن رفاعي الدور 3 اليسار املعاريف - 

21591 الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسيف آديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4416(7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين   2121 يناير   (6 املؤرخ في 
السيد(7(   للشركة  آديد  مسيف 

أزهاري جالد كلسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728389.
381I

LA FIDUCIAIRE SARL

 SPRING INVESTMENTS
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LA FIDUCIAIRE SARL
 SAHAT AL ISTIQLAL1

 CASABLANCA، 0،
CASABLANCA MAROC

 SPRING INVESTMENTS
SARLAU شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  الدار 
البيضاء -مركز رياض )6، زاوية 

شارع لال الياقوت ومصطفى املعاني 
رقم 69 الطابق الثاني. - 21111 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45322(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 8)  آنبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SPRING INVESTMENTS  :

.SARLAU

استيفا     : غرض الشركة بإيجاز 

تخزين،  وصناعة،  وتجار7  وتصدير 

املوا   آليع  وتوزيع،  تلفيف 

املتعلقة مباشر7 بالشاي ومشتقاته، 

منتوآات غذائية، مكلالت غذائية، 

منتوآات تجليلية..

الدار    : االآتلاعي  املقر  عنوان 

البيضاء -مركز رياض )6، زاوية شارع 

رقم  املعاني  ومصطفى  الياقوت  لال 

الدار   21111  - الثاني.  الطابق   69

البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.111.111)  رهم، مقسم كالتالي:

 BEIJING LUSHANJIU الشركة 

بقيلة   HEALTH TEA : 1000

1.111)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 BEIJING LUSHANJIU الشركة 

 ZONE DE )عنوانه(ا HEALTH TEA

 DEVELEPEMENT INDUSTRIEL

 AU XIAN DE HUO DU DISTRICT

 DE TONGZHOU 101109 PEKIN

.CHINE

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد شينجي كاو عنوانه(ا( شارع 

ا  الحرية علار7  اقامة  ويدار  لحسن 

 21111 بنجدية    27 شقة   2 طابق 

الدار البيضاء املغرب

 CHEN XIANGWU السيد 

 TAIYANGGONG SUD عنوانه(ا(  

  CHAOYANG DISTRECT 29

101109 PEKIN  CHINE

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727158.

38(I

HERACLES ASSISTANCE

هركلس اسيسطانس
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

قفل التصفية

HERACLES ASSISTANCE

)27  حي بوجالف براطى A بوجالف 

كاسبفاطى قطعة )27 الطابق ) 

طنجة صندوق البفيد رقم 7)24) 

طنجة CD ، 90010، طنجة املغرب

هركلس اسيسطانس شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : )27  

حي بوجالف براطى A بوجالف 

كاسبفاطى قطعة )27 الطابق ) 

طنجة صندوق البفيد رقم 7)24) 

طنجة CD  90100 طنجة  املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.54(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)21 تقرر حل  5)  آنبف  املؤرخ في 

ذات  شركة  اسيسطانس  هركلس 

رأسلالها  مبلغ  املحدو 7  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  11.111)  رهم 

حي بوجالف براطى    27( اإلآتلاعي 

 27( قطعة  كاسبفاطى  بوجالف   A

) طنجة صندوق البفيد رقم  الطابق 

طنجة    CD  90100 طنجة   (24(7

املغرب نتيجة لتوقف النشاط.

و عين:

السيد(7( حلز7  مليني و عنوانه(ا( 
علار7  الحكيم  تعاونية  زناتة  زنقة 

املغرب  91111 طنجة    (7 س شقة 

كلصفي (7( للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 5)  آنبف 9)21 وفي )27  حي 

بوجالف براطى A بوجالف كاسبفاطى 
قطعة )27 الطابق ) طنجة صندوق 

  CD طنجة   (24(7 رقم  البفيد 

11)91 طنجة  املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229735.

382I



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (597

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH

AHL TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

FIDUCIAIRE BISMI ELLAH
 HAY EL AMAL 614

 KHOURIBGA ، 25000، OUED
ZEM MAROC

AHL TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 68) 
تجزئة العيون  - 25161 ابي الجعد 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(4(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 يناير   23 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»211.111  رهم« أي من »411.111 
عن  »611.111  رهم«  إلى   رهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  الجعد   بابي  االبتدائية 

يناير 2121 تحت رقم 02/2020.
383I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

ASSAFA FORME
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

ASSAFA FORME شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 
السفلي سنابل الصفاء 2 الخاصة 
شارع عبد اللطيف الصبيحي تزنيت 

- 85111 تزنيت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

4229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ASSAFA FORME

قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرياضة و آليع االنشطة الرياضية.

الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الخاصة   2 الصفاء  سنابل  السفلي 

شارع عبد اللطيف الصبيحي تزنيت 

- 85111 تزنيت املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد7 بلكوت نورا :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 511   : السيد7  رقاوي صوفية 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  نورا  بلكوت  السيد7 

تيزنيت  الشلس  زنقة  مكرر   2(4

املغرب 85111 تزنيت املغرب.

السيد7  رقاوي صوفية عنوانه(ا( 

اكا ير  مارينا   36 علار7   8 شقة 

81111 اكا ير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  نورا  بلكوت  السيد7 

تيزنيت  الشلس  زنقة  مكرر   2(4

املغرب 85111 تزنيت املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  االبتدائية بتيزنيت  

2121 تحت رقم 46.

384I

OSEM FOURNITURES INDUSTRIELLES

 OSEM FOURNITURES
INDUSTRIELLES

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

 OSEM FOURNITURES
INDUSTRIELLES

 RUE AIT OURIR, BD MLY ,13
 YOUSSEF, CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
 OSEM FOURNITURES

INDUSTRIELLES شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3 زنقة  
آيت أورير ، شارع موالي يوسف 
، الدار البيضاء - 21111 الدار 

البيضاء املللكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

45413(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 14  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 OSEM FOURNITURES  :

.INDUSTRIELLES
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الصناعية
تسويق معدات التعدين.

تسويق اللوازم الصناعية.
استيفا  وتصدير أي منتج متعلق 

باألنشطة املذكور7 أعاله.
جدمات تجارية من آليع األنواع: 

وكيل علولة ، مزو  أعلال ، إلخ.
املرتبطة  والخدمات  األشغال 

باألنشطة املذكور7 أعاله
جدمات استشارية

الحصول على حصة بكل الوسائل 
وفي آليع أنواع األعلال

التجار7 واالستيفا  والتصدير.

زنقة    3  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 ، شارع موالي يوسف   ، آيت أورير 

الدار البيضاء - 21111 الدار البيضاء 

املللكة املغربية.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 375   : العسري  اسامة  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 375   : تونسيل  سليح  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 251   : العسري  مروان  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اسامة العسري عنوانه(ا( 

تجزئة املنار زنقة ) رقم 98 عين الشق 

البيضاء 21111 البيضاء املغرب.

السيد مروان العسري عنوانه(ا( 

 3 ط   ( اقامة ابن بطوطة بلوك ف 

رقم 66 طنجة 21111 طنجة املغرب.

السيد سليح تونسيل عنوانه(ا( 

 Postane Mahallesi erdem sokak

اسطنبول   .  no 6 /Tuzla/İstanbul

تركيا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد اسامة العسري عنوانه(ا( 

تجزئة املنار زنقة ) رقم 98 عين الشق 

البيضاء 21111 البيضاء املغرب

السيد سليح تونسيل عنوانه(ا( 

 Postane Mahallesi erdem sokak

اسطنبول   .  no 6 /Tuzla/İstanbul

تركيا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728162.

385I



(595 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

DARAA AUDIT

ROAD CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DARAA AUDIT
826 شارع القدس عين الشق ، 
21111، الدار البيضاء املغرب

ROAD CONSTRUCTION شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2) زنقة 
صبفي بوآلعة الطابق ) شقة 6 - 

21111 الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2369(7

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تلت   2121 يناير   (3 في  املؤرخ 

املصا قة على :
لحلو  ليلى   )7) السيد  تفويت 
من  اآتلاعية  حصة   (11 قيطان  
 )7) السيد  11) حصة لفائد7   أصل 
يناير   (3 بتاريخ  بوطريق   عواطف 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728551.
386I

UGGC

 ESSILOR TECHNOLOGIE ET
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسيف آديد للشركة

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ESSILOR TECHNOLOGIE ET
SERVICES  شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي املنطقة 

الصناعية قيزنايا ، رقم 379 ، طريق 
الرباط  - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسيف آديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
9)21 تم تعيين  7)  آنبف  املؤرخ في 
مسيف آديد للشركة السيد(7( فيف ي 

توماس  كلسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (3 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 22948.
387I

ARBAZIZ TRANS

SARLARBAZIZ TRANS 
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ARBAZIZ TRANS
 AV IBN KHAZIMA TANGER (53

، 90000، TANGER MAROC
 SARLARBAZIZ TRANS شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 

العزيزية شارع العربية السعو ية 
الطابق الثالث طنجة - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13385
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SARLARBAZIZ TRANS
في املقام   : غرض الشركة بإيجاز 
األول، النقل الوطني والدولي للبضائع
آليع العلليات  وبصور7 أعم،   -
الصناعية والتجارية واملالية، األوراق 
املالية وامللتلكات التي قد تشجع على 

تطوير الشركة.
إقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
السعو ية  العربية  شارع  العزيزية 

 91111  - طنجة  الثالث  الطابق 

طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد موالي عبد الحفيظ آيت 

 (11 بقيلة  حصة   331   : القاظي 

 رهم للحصة .

331 حصة    : السيد هالل أربعي 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

حصة   341   : السيد عزيز أربعي 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد موالي عبد الحفيظ آيت 

القاظي : 331 بقيلة 11)  رهم.

بقيلة   331  : السيد هالل أربعي 

11)  رهم.

بقيلة   341  : أربعي  عزيز  السيد 

11)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد موالي عبد الحفيظ آيت 

 2 س  النور  عنوانه(ا(  يار  القاظي 

4 طابق السفلي  ار  24 شقة  علار7 

طنجة   91111 الداربيظاء  بوعز7 

املغرب.

حي  السيد هالل أربعي عنوانه(ا( 
راس لوطا زنقة   41 رقم 22 الفنيدق 

91111 طنجة املغرب.

 3 عنوانه(ا(  أربعي  عزيز  السيد 

ساحة نافار علار7 سان فرانسيسكو 

 91111 طنجة   91111  3 رقم   (

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 3 عنوانه(ا(  أربعي  عزيز  السيد 

ساحة نافار علار7 سان فرانسيسكو 

) رقم 3 91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم -.

388I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

JOUD GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 

العيون الساقية الحلراء

صندوق البفيد 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

JOUD GLOBAL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 223 

بلوك و مدينة البوحد7 - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

31623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 JOUD : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.GLOBAL

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة  التجار7  املختلفة  والخدمات 

االستيفا  والتصدير.

عنوان املقر االآتلاعي : رقم 223 

 71111  - البوحد7  مدينة  و  بلوك 

العيون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : الباقيلي  آوا   السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد7 حنان وهبي :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه(ا(  الباقيلي  آوا   السيد 
البوحد7  مدينة  و  بلوك   223 رقم 

71111 العيون املغرب.
السيد7 حنان وهبي عنوانه(ا( رقم 

 71111 223 بلوك و مدينة البوحد7 

العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  الباقيلي  آوا   السيد 
البوحد7  مدينة  و  بلوك   223 رقم 

71111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 226/2020.

389I

aaf

بولي اميناجمون
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aaf

 AV OMAR IBN KHATTAB RES

 MAS PALOMAS 2 3eme etg

n°75، 90000، TANGER MAROC

بولي اميناآلون شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ساحة 

ابراهيم الرو اني زنقة سينا اقامة 

بتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1346(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
بولي   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

اميناآلون.
أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التصليم والبناء.
ساحة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
اقامة  سينا  زنقة  الرو اني  ابراهيم 
بتهوفن 2 الطابق 3 رقم 82 - 91111 

طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
11) حصة    : السيد علر يوسفي 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  يوسفي  علر  السيد 
تطوان   93111  وار طوريطا زيتون  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  يوسفي  علر  السيد 
تطوان   93111  وار طوريطا زيتون  

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 748.
391I

HORICOM

 SOCIETE SOUKAINA DE
TRAVAUX DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأسلال الشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE SOUKAINA DE

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 6) الطابق 

السفلي بلد بوسليم  وار بوآدي 

توالل - 51111 مكناس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.35127

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 يناير   25 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
»411.111  رهم« أي من »11.111) 
عن  »511.111  رهم«  إلى   رهم« 
مع  يون  مقاصة  إآراء    : طريق 
الشركة املحد 7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 449.
39(I

HORICOM

 SOCIETE COMPTOIR NAJM
TOULAL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
رفع رأسلال الشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE COMPTOIR NAJM
TOULAL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 2)) 

رياض توالل ) - 51111 مكناس 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.23333
العام  الجلع  بلقت�سى 
يناير   (6 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2121
»6.111.111  رهم«  قدره  بلبلغ 
إلى  »4.111.111  رهم«  من  أي 
طريق  عن  »1.111.111)  رهم« 
الشركة  مع  يون  مقاصة  إآراء    :

املحد 7 املقدار و املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 451.
392I

fiduciaire for you

نْ )7
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تغييف تسلية الشركة

fiduciaire for you
شارع محلد البقال علار7 صبحي 

رقم )5 الطابق 3 شقة رقم 17 آيلز 
، 41111، مراكش املغرب

نْ 42 شركة ذات مسؤولية محدو 7 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االآتلاعي 56  رب 
سيدي بوعامر رياض لعروس 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
تغييف تسلية الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
74713

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى   
9)21 تم تغييف  19 أكتوبر  املؤرخ في 
إلى   »42 ْ »ن  من  الشركة  تسلية 

»نصيب« .
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 731))).

393I

FOUZMEDIA

BUIS IMMOU SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
BUIS IMMOU SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكتب رقم 
2 زنقة حسان بن تابث إقامة آهان 

- 4111) القنيطر7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5415(
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 BUIS  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.IMMOU SARL AU
مكاب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
مكتب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
إقامة  تابث  بن  زنقة حسان   2 رقم 

آهان - 4111) القنيطر7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  بنقاس  حسن  السيد 
 (4111 لوفالون   381 الرقم 

القنيطر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  بنقاس  حسن  السيد 
 (4111 لوفالون   381 الرقم 

القنيطر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطر7  

رقم -.

394I

ACCOMPT CONSULTING

Z ORIENTEXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
 Z ORIENTEXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
الصالحي حي الجديد بني  رار - 

61351 وآد7 املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

3446(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 Z  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ORIENTEXPORT
استيفا    : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغذائية  واملنتجات  املوا   وتصدير 

والزراعية.
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - بني  رار  الجديد  حي  الصالحي 

61351 وآد7 املغرب .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 ZI ORIENT EXPORT الشركة 
11)  رهم  بقيلة  حصة   :  1.000

للحصة .
 ZI ORIENT EXPORT : الشركة 

111) بقيلة 11.111)  رهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رابح زروقي   عنوانه(ا( حي 
بدر بني  رار  61351 وآد7  املغرب .

عنوانه(ا(  زروري   احلد  السيد 
وآد7    61351 بني  رار  التقدم  حي 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد رابح زروقي   عنوانه(ا( حي 

بدر بني  رار  61351 وآد7  املغرب 
عنوانه(ا(  زروري   احلد  السيد 
وآد7    61351 بني  رار  التقدم  حي 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
))  آنبف  بتاريخ  بوآد7   التجارية 

9)21 تحت رقم )369.
395I

ائتلانية النلاء

 SOCIETE BT FOOD’S
DISTRIBUTION

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

ائتلانية النلاء
71) تجزئة االندلس شارع بئف انزران 

مكناس ، 51111، مكناس املغرب
 SOCIETE BT FOOD’S

DISTRIBUTION شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 548 
الزيتونة ) كم 6 طريق الحاج قدور   

- 51121 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49(9(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE BT FOOD’S  :

.DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز : التجار7 في 

ما 7 البن بالتقسيط
الغذائية  املوا   في  التجار7 

بالتقسيط
عنوان املقر االآتلاعي : رقم 548 
الزيتونة ) كم 6 طريق الحاج قدور   - 

51121 مكناس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد  عبد الصلد بنواحي :  511 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 251   : الطهري  محلد  السيد  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 251   : يونوس  عبد هللا  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بنواحي  الصلد  عبد  السيد 
 (35 رقم   ( الفتح  تجزئة  عنوانه(ا( 

توالل  51141 مكناس املغرب.

محلد الطهري عنوانه(ا(  السيد  

علار7 ب 4 الشقة 6 حي االزهر شارع 

ابن الخطيب  31151 فاس املغرب.

السيد عبد هللا يونوس عنوانه(ا( 

 sq albert schweitzer le mee  69

سين  اس  لمي   s seinene  77351

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

بنواحي  الصلد  عبد  السيد 
 (35 رقم   ( الفتح  تجزئة  عنوانه(ا( 

توالل  51141 مكناس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 419.

396I

RD COMMUNICATION

STE »IRRI ZONE« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

RD COMMUNICATION

72) زنقة وا ي تاساوت االلفة الدار 

 CASABLANCA ،21(11 ، البيضاء

MAROC

STE »IRRI ZONE« SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي عبد 

املالك الخطابي إقامة آوا  علار7 

19)شقة 43الطابق 3 مراكش 

مراكش 51)41 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(((151
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.»IRRI ZONE« SARL

غاية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

على  الخارج  و  باملغرب  الشركة 

السواء:     
  -1 مقاول أعلال الري 

للطاقة  لوحة  أو  موا   بائع   2-

الشلسية أو الرياح

واملقاوالت  الخدمات  إ ار7   3-

(إصالح األلواح الشلسية(

و بصفة عامة االستغالل املرتبط 

بصفة مباشر7 أو غيف مباشر7 بإحدى 

في  يساهم  الذي  و  العلليات  هاته 

از هار و تنلية الشركة.

حي عبد   : عنوان املقر االآتلاعي 

علار7  آوا   إقامة  الخطابي  املالك 

مراكش   3 43الطابق  19)شقة 

مراكش 51)41 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة :  99 سنة سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

511 بقيلة   : السيد  هشام زيتو  

11)  رهم.

 511  : ارسلوك    السيد حليد 

بقيلة 11)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  زيتو   هشام  السيد  

 4(111 شيشاو7  الزهراء  تجزئة 

شيشاو7 املغرب.

السيد حليد ارسلوك  عنوانه(ا( 

شيشاو7  ها ي  ايت  بوعنفيف  بدوار 

111)4 شيشاو7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  زيتو   هشام  السيد  
 4(111 شيشاو7  الزهراء  تجزئة 

شيشاو7 املغرب
السيد حليد ارسلوك   عنوانه(ا( 
شيشاو7  ها ي  ايت  بوعنفيف  بدوار 

111)4 شيشاو7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بامنتانوت  بتاريخ 16 يناير 

2121 تحت رقم -.

397I

RD COMMUNICATION

 STE »PHYTO MEJJAT
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

RD COMMUNICATION
72) زنقة وا ي تاساوت االلفة الدار 
 CASABLANCA ،21(11 ، البيضاء

MAROC
  STE »PHYTO MEJJAT « SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مركز 

مجاط, شيشاو7   شيشاو7 111)4 
شيشاو7 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(399

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. »PHYTO MEJJAT « SARL AU
غاية   : بإيجاز  الشركة  غرض 
على  الخارج  و  باملغرب  الشركة 

السواء:     

موزع األسلد7    
مقاول الري 

 -3بائع امالت  الفالحية      

و بصفة عامة االستغالل املرتبط 

بصفة مباشر7 أو غيف مباشر7 بإحدى 

في  يساهم  الذي  و  العلليات  هاته 

از هار و تنلية الشركة.

مركز   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 4(111 شيشاو7  شيشاو7    مجاط, 

شيشاو7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة :  99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (111  : لشكر   سعيد  السيد  

بقيلة 11)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  سعيد لشكر   السيد  

 4(111  وار الزاوية مجاط شيشاو7 

شيشاو7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  سعيد لشكر   السيد  

 4(111  وار الزاوية مجاط شيشاو7 

شيشاو7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 2019/332.

398I

FOUZMEDIA

ELOU-TECK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

ELOU-TECK SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرقم 

29)) وفاء ) سوق السبت

 القنيطر7 4111) القنيطر7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

53999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

ELOU- : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TECK SARL

التصدير   : غرض الشركة بإيجاز 

واالستيفا 

التجار7

نقل البضائع.

الرقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

29)) وفاء ) سوق السبت القنيطر7 

4111) القنيطر7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الو غيفي ا ريس عنوانه(ا( 

تجزئة زهر7 3 --- الخليسات املغرب.

الزهراء  فاطلة  الدحاني  السيد7 

عنوانه(ا( الرقم BC 05 72 حي القرية 

سيدي معروف 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الو غيفي ا ريس عنوانه(ا( 

تجزئة زهر7 3 --- الخليسات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطر7  

رقم -.

399I



(599 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

FOUZMEDIA

 TRANS GENTELMAN
INTERNATIONAL

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 TRANS GENTELMAN

INTERNATIONAL شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرقم 

23 الرقم 4 زنقة انوال علار7 فال 
فلوري ))مكتب ميلوزا - 4111) 

القنيطر7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54139

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 TRANS GENTELMAN  :

.INTERNATIONAL
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املستخدمين
مقاول في نقل البضائع.

عنوان املقر االآتلاعي : الرقم 23 
الرقم 4 زنقة انوال علار7 فال فلوري 
))مكتب ميلوزا - 4111) القنيطر7 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  مرآان  زكريا  السيد 
 2 االطلس   (15 تجزئة الولفا الرقم 

4111) القنيطر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  مرآان  زكريا  السيد 
 2 االطلس   (15 تجزئة الولفا الرقم 

4111) القنيطر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 23 يناير 

2121 تحت رقم -.
411I

FOUZMEDIA

FERRONNERIE EL KHADIR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 FERRONNERIE EL KHADIR

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5) زنقة 
سبو مركز الخدمات الشوب مكتب 
رقم 2 الطابق 5 - 4111) القنيطر7 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
54159

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FERRONNERIE EL KHADIR

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
. PVC ،نجار7 األلومنيوم، املعا ن

زنقة   (5  : عنوان املقر االآتلاعي 
الخدمات الشوب مكتب  مركز  سبو 
القنيطر7   (4111  -  5 الطابق   2 رقم 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الخطاب الخدير عنوانه(ا( 
طنجة البالية تجزئة باطلا الرقم 69 

--- طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد الخطاب الخدير عنوانه(ا( 
طنجة البالية تجزئة باطلا الرقم 69 

--- طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالقنيطر7  بتاريخ 27 يناير 

2121 تحت رقم -.
41(I

FAD CONSULTING

التعميف العقاري
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FAD CONSULTING
  rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC

التعليف العقاري شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 22، 
زنقـة الروي�سي، فــضاء حســام، 

الطابــق الثالـــث، شقة رقم 5، حــي 
بوسيــجور، طريق الجديد7، الحي 
الحسني- الدار البيضاء - املغرب - 

21211 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

454773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : التعليف 

العقاري.

مقاولة   :  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء واألشغال املختلفة.
عنوان املقر االآتلاعي : 22، زنقـة 

الطابــق  حســام،  فــضاء  الروي�سي، 

الثالـــث، شقة رقم 5، حــي بوسيــجور، 

طريق الجديد7، الحي الحسني- الدار 

الدار   21211  - املغرب   - البيضاء 

البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : آابر  حسن  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  آابر  حسن  السيد 

كاليفورنيا   53 الرقم  اكوك  تجزئة 

51)21 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  آابر  حسن  السيد 

كاليفورنيا   53 الرقم  اكوك  تجزئة 

51)21 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728744.

412I



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (611

FIDUCIA-MID

 PROMOTEUR AL
MOTAHABOUN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميلالل ميدلت ، 54351، ميدلت 

ميدلت
 PROMOTEUR AL

MOTAHABOUN SARL   شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 17 زنقة 
الغازي - 54351 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

231(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
متبوعة  الشركة  تسلية 
بلختصر  اإلقتضاء  عند 
 PROMOTEUR AL  : تسليتها 

.  MOTAHABOUN SARL
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
زنقة   17  : عنوان املقر االآتلاعي 

الغازي - 54351 ميدلت املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 411.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.334   : السيد االطرا�سي علر  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 (.333   : يدان مصطفى  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 (.333   : محلد  يدان  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  السيد االطرا�سي علر  
3)زنقة فيصل ايت منصور  54351 

ميدلت املغرب.
عنوانه(ا(  يدان مصطفى  السيد 
الحي العسكري 4 رقم 14) البساتين 

51111 مكناس املغرب.
السيد يدان محلد عنوانه(ا( رقم 
االسلاعيلية   رياض  طه  تجزئة   25

51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  السيد االطرا�سي علر  
3)زنقة فيصل ايت منصور  54351 

ميدلت املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  االبتدائية بليدلت  

2121 تحت رقم 7).

413I

FIDUCIA-MID

PHYTO MLOUIA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق مكناس 
ميلالل ميدلت ، 54351، ميدلت 

ميدلت
 PHYTO MLOUIA SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي سوق 
بومية - 54351 ميدلت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
2299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PHYTO MLOUIA SARL AU
: بيع املوا   غرض الشركة بإيجاز 
الفالحية،أشغال املختلفة أو البناء و 

التصدير و اإلستيفا .
سوق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

بومية - 54351 ميدلت املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد حلا سليف :  111.) حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  سليف  حلا  السيد 
ميدلت   54351 بومية  بوطلحة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  سليف  حلا  السيد 
ميدلت   54351 بومية  بوطلحة 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  االبتدائية بليدلت  

2121 تحت رقم 6).
414I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

ANOUAR RABAT TOUR
إعالن متعد  القرارات

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاطع شارع موالي رشيد و عبد 
الكريم الخطابي،علار7 مركز أعلال 
آليز،  الطابق الثالث، مكتب رقم 

)2 ، 41111، مراكش املغرب
ANOUAR RABAT TOUR »شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: أمل 

)،ج5 ، رقم 424 ،س.ي.م  - 41)1) 
الرباط املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(1(847

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   21(9 6) شتنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  االآتلاعي  املقر  تحويل 
رقم   ، )،ج5  أمل   : الحالي  العنوان 
العنوان  ٳلى  الرباط  ،س.ي.م   424
رقـم  مكتـب   51 رقـم  محل  التالي: 
بلدية  تكوريـانت،  الزهور  4،عـللية 

النخـيل سـيـبـا مراكــش    
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
الـجـديـد  األسا�سي  الـقانون  اعتلا  

للشـركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
 : بـالعنـوان التالي  الشـركـة مـسـتـقر7  
4،عـللية  مكتـب رقـم   51 محل رقـم 
النخـيل  بلدية  تكوريـانت،  الزهور 

سـيـبـا مراكــش 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (7 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 392))).

415I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE SOMEDNAIT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علار7  ا س 
الطابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب
  STE SOMEDNAIT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وار غليل 
اسفول تاغزوت  - 45652 تنغيف  

املغرب .
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.9(19
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الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2121 يناير   (3 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 51.111« أي من  »451.111  رهم« 

عن  »511.111  رهم«  إلى   رهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2121 تحت رقم 59.

416I

CANOCAF SARL

MAHABA RIF
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 

 NADOR ،62111 ،الناظور

MAROC

MAHABA RIF شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي لعري 

الشيخ زنقة 88 علار7 رقم 16 
الطابق األول  - 62111 الناظور  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(957(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 26  آنبف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MAHABA RIF

/(  : بإيجاز  الشركة  غرض 

التنظيف و البستنة 2/بيع التجهيزات 

التنظيف               منتجات  و  املختلفة 

3/االستيفا  و التصدير.

عنوان املقر االآتلاعي : حي لعري 
الشيخ زنقة 88 علار7 رقم 16 الطابق 

األول  - 62111 الناظور  املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 811   : السيد حلان بن العيدي  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد7 رشيد7 بن العيدي :  211 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العيدي   بن  حلان  السيد 
عنوانه(ا( حي تويلة زنقة 42 رقم 37 

62126 الناظور  املغرب .
العيدي  بن  رشيد7  السيد7 
عنوانه(ا( حي تاويلة زنقة 42 رقم 37  

62126 الناظور  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
العيدي   بن  حلان  السيد 
عنوانه(ا( حي تويلة زنقة 42 رقم 37 

62126 الناظور  املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 6) يناير 

2121 تحت رقم 84.
417I

STE CAC CONSEIL

SUD ELECTRO TECH
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

STE CAC CONSEIL
 N°19 BLOC J5 CITE DAKHLA
 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
SUD ELECTRO TECH      شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي بلوك 14 
رقم 31 حي الحرش - 51)86 ايت 

ملول املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6279

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 29 نونبف 8)21 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
 - الحرش  حي   31 رقم   14 »بلوك 
51)86 ايت ملول املغرب« إلى »محل 
رقم  13 حي الفتح بلوك 4  رقم 41 - 

51)86 ايت ملول  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

9)21 تحت رقم 48)).
418I

ATLAS MINERAL DESIGN

ATLAS MINÉRAL DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ATLAS MINERAL DESIGN
 RUE T6 N° 41 HAY EL

 MOUSTAKBAL. OUJDA،
OUJDA ،60050 املغرب

atlas minéral design شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

املستقبل الزنقة ت 6 الرقم )4 - 
OUJDA 61151 املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.27397
الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   21(9 من أبريل   (1 املؤرخ في 
ذات مسؤولية محدو 7  حل شركة 
 atlas minéral ذات الشريك الوحيد
 (1.111 رأسلالها  مبلغ    design
اإلآتلاعي حي   رهم وعنوان مقرها 
 -  4( الرقم   6 ت  الزنقة  املستقبل 
 : نتيجة ل  املغرب   OUJDA  61151

صعوبات ا ارية ومالية.
حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الرفم  املستقبل حي هكو الزنقة ت6 

)OUJDA 61151 - 4 املغرب. 
و عين:

بنعلر و عنوانه(ا(  السيد(7( يحي  
 4( الرقم   6 حي املستقبل الزنقة ت 
 )7) كلصفي  املغرب  وآد7   61151

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بوآد7  بتاريخ 1) من أبريل 

9)21 تحت رقم 379.

419I

FICASUD

BEBAR ET CIE 
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE PASSAGE

 GHANDOURI BLOC F N 7

 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

 BEBAR ET CIE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

 6(RUE وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 YOUGOSLAVIE PASSAGE

 GHANDOURI BLOC F N 7

 GUELIZ MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(313(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   211( أبريل   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BEBAR ET CIE

غرض الشركة بإيجاز : - الخدمات 

السياحية 

في  الزبائن  مرافقة  و  استقبال   -

الدورات السياحية

- تنظيم الحفالت 

- التصدير و االستيفا .
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 6(RUE  : عنوان املقر االآتلاعي 

 YOUGOSLAVIE PASSAGE

 GHANDOURI BLOC F N 7

 GUELIZ MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 CIELLE BRUNO السيد 

حصة   GILBERT DANIEL :  334

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 BEURIER DENIS السيد 

حصة   MAURICE ANDRE :  333

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 BARAUD PATRICK السيد 

LAURENT :  333 حصة بقيلة 11) 

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 CIELLE BRUNO السيد 

عنوانه(ا(   GILBERT DANIEL

 61RUE MANON CORMIER

.33000 BORDEAUX FRANCE

 BEURIER DENIS السيد 

عنوانه(ا(   MAURICE ANDRE

 2L’ESPERANCE BERSOM 33390

.GIRONDE FRANCE

 BARAUD PATRICK السيد 

 36RUE JEAN )عنوانه(ا LAURENT

 ANOUTIL 33000 BORDEAUX

.FRANCE

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 CIELLE BRUNO السيد 

عنوانه(ا(   GILBERT DANIEL

 61RUE MANON CORMIER

33000 BORDEAUX FRANCE

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   12 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

)211 تحت رقم 5832).

4(1I

FICASUD

BEBAR ET CIE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تعيين مسيف آديد للشركة

FICASUD

 RUE YOUGOSLAVIE PASSAGE

 GHANDOURI BLOC F N 7

 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

BEBAR ET CIE  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي عرصة 

احباس  رب اجليج سيدي 

بنسليلان رقم 58 - 41111 مراكش 

املغرب.

تعيين مسيف آديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(313(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   2114 مارس   14 املؤرخ في 

السيد(7(  للشركة  آديد  مسيف 

 ROBART DANIELLE ANDREA

FRANCE كلسيف آجر

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   31 بتاريخ  التجارية بلراكش  

2114 تحت رقم 36))2.

4((I

ZS AUDIT & CONSULTING

ZS AUDIT & CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

ZS AUDIT & CONSULTING

 RUE DE LILLE ، 20000، 39

CASABLANCA MAROC

zs audit & consulting شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

 RUE 39 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 DE LILLE BELVEDERE - 20000

.casablanca maroc

تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.39(76(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

املؤرخ في 24 أبريل 9)21 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 

 RUE DE LILLE BELVEDERE  39«

 »- 20000 casablanca maroc

 Rue Rouget de l’Isle n°05« إلى 

 , au Rez de chaussée - 20000

.»CASABLANCA  MAROC

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 9)21 تحت رقم 31795.

4(2I

gest consultants

RABII FILMS PDUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وفا7 شريك

gest consultants

5) زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 11)21، الدار 

البيضاء املغرب

  RABII FILMS PDUCTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي )4 زنقة 

كرا�سي شقة 3 ط 2  - 31)21 الدار 

البيضاء املغرب.

وفا7 شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3695(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)21 تم اإلعالم  )2 نونبف  املؤرخ في 

توزيع  و  آوال  علر  الشريك  بوفا7 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 21(6 يناير   19 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

 2(   ، آوال   صوفيا  السيد(7( 

حصة .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 724461.

4(3I

ETS COMPTA HOUSE

NOUR PROTECT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

NOUR PROTECT شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 14 
زنقة 8 حي موحى ابوعز7 جنيفر7  - 

54111 جنيفر7 املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2835

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28  آنبف 9)21 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
ابوعز7  موحى  حي   8 زنقة   14 »رقم 
جنيفر7 املغرب«   54111  - جنيفر7  
إلى »376 حي الزهراء العلران جنيفر7 

- 54111 جنيفر7  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  االبتدائية بخنيفر7  

2121 تحت رقم 24.

4(4I

ETS COMPTA HOUSE

IDMAMEN
إعالن متعد  القرارات

ETS COMPTA HOUSE
 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،
KHENIFRA MAROC

IDMAMEN »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7«

وعنوان مقرها االآتلاعي: از و ن 
ايت اسحاق - - ايت اسحاق جنيفر7 

املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(643
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بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 يناير   17 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
على  ينص  الذي   :1( رقم  قرار 
بلبلغ  الشركة  راسلال  رفع  مايلي: 
من  اي  511111)  رهم  قدره 

511111  رهم الى 2111111  رهم
على  ينص  الذي   :12 رقم  قرار 
511) حصة من اصل  مايلي: تفويت 
511) حصة من السيد متوكل علي 
الى السيد متوكل ا محلد رقم بطاقته 

 V150022 الوطنية
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
قدره  بلبلغ  الشركة  راسلال  رفع 
 511111 من  اي  511111)  رهم 

 رهم الى 2111111  رهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
تفويت 511) حصة من اصل 511) 
الى  علي  متوكل  السيد  من  حصة 
ا محلد رقم بطاقته  السيد متوكل 

 V150022 الوطنية
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  االبتدائية بخنيفر7  

2121 تحت رقم 25.

4(5I

jilovta sarl

ABM NAIMI
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

ABM NAIMI شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
اريز طريق وا  زيز رقم 46 - 61111 

املغرب املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34627

 (7 عقد حر مؤرخ في  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ABM  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.NAIMI
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و  العامة  االشغال  للغيف  البضائع 

املختلفة .
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 61111  -  46 اريز طريق وا  زيز رقم 

املغرب املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 251   : مسلمي   نعيمي   السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد احلد مسلمي :  251 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
 251   : مسلمي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 251   : مسلمي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد نعيمي  مسلمي  عنوانه(ا( 
وآد7   61111 يرموك  طريق   39

املغرب.
عنوانه(ا(  مسلمي  احلد  السيد 
وآد7   61111 يرموك  طريق   31

املغرب.
عنوانه(ا(  مسلمي  محلد  السيد 
وآد7   61111 يرموك  طريق   39

املغرب.
السيد ابراهيم مسلمي عنوانه(ا( 
وآد7   61111 يرموك  طريق   39

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  مسلمي  احلد  السيد 
وآد7   61111 يرموك  طريق   31

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 356.

4(6I

3C-AUDIT

EVENT FARM
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er  étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
EVENT FARM  شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 7 إقامة 
رامي شارع سبتة الدار البيضاء - 

11)21 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
4533(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 EVENT : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. FARM
تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتلوين الحفالت .
إقامة   7  : عنوان املقر االآتلاعي 
 - البيضاء  الدار  سبتة  شارع  رامي 

11)21 الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : حيفبي  صالح  السيد 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  حيفبي  صالح  السيد 
الدار  الشق  عين  القدس  شارع  
البيضاء  الدار    21511 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  حيفبي  صالح  السيد 
الدار  الشق  عين  القدس  شارع  
البيضاء  الدار   21511 البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727218.
4(7I

Gescompte

 STE : GLOBAL MEDAF
GROUP SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدو 7 
ذات الشريك الوحيد

حل شركة

Gescompte
  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

 STE : GLOBAL MEDAF GROUP
SARL A.U شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 265،شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم92 الدار 
البيضاء - 21151 الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(4515

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
9)21 تقرر حل  19  آنبف  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
 STE : GLOBAL الوحيد  الشريك 
  MEDAF GROUP SARL A.U
200.000,00  رهم  رأسلالها  مبلغ 



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (617

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 265،شارع 
الدار  رقم92   9 الطابق  الزرقطوني 
البيضاء  الدار   21151  - البيضاء 
تشغيل  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.
ب  التصفية  مقر  حد   و 
 9 الطابق  الزرقطوني  265،شارع 
رقم92 الدار البيضاء - 21151 الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(7( فهد  مهداوي و عنوانه(ا( 
إقامة أوسيان باي رقم 68  ار بوعز7 
النواصر الدار البيضاء 21151 الدار 
البيضاء املغرب كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقو   تبليغ  محل  و   املخابر7 

و الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 726894.

4(8I

NEXIA FIDUCIA

رازيك أرريك
إعالن متعد  القرارات

NEXIA FIDUCIA
 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 20050،
casablanca maroc

رازيك أفريك    »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7«

وعنوان مقرها االآتلاعي:   2)، زنقة 
علي عبد الرزاق   - 11)21   الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري:   
.34988(

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 يناير   12 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ) : الذي ينص على مايلي: 

تغييف اإلسم القانوني للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحويل املقر االآتلاعي للشركة.

على  ينص  الذي   :  3 رقم  قرار    
من   4 و   3 املا تين  تعديل  مايلي: 

النظام األسا�سي.
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  بند 
مايلي:  تعديل الفصل 3 من القانون 
:  » االسم  األسا�سي على النحو التالي 
 HS RETAIL للشركة:   القانوني 

»SOLUTIONS  sarl
على  ينص  الذي   :2 رقم  بند 
من القانون   4 تعديل الفصل  مايلي: 
:املقر  التالي  النحو  على  األسا�سي 
295 ،شارع عبد  اإلآتلاعي للشركة  

املؤمن -  الدار البيضاء.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728383.
4(9I

 CABINET EL KHATTABI DE COMPTABILITE &

DE GESTION

 FROMAGERIE MONT
BLANC

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

 CABINET EL KHATTABI DE
COMPTABILITE & DE GESTION

 AV. DE FES IMM AL (37
 BARAKA 2ETG N°2 ، 90010،

TANGER MAROC
 FROMAGERIE MONT BLANC

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي املجد 
رقم ) زنقة 6 تجزئة 39)  - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13515
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FROMAGERIE MONT BLANC
انتاج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتوزيع آليع انواع االآبان و جالفه.

عنوان املقر االآتلاعي : حي املجد 
 91111  -   (39 6 تجزئة  ) زنقة  رقم 

طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
حصة   (1   : السيد القلش مرا  

بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد7 شهبوني نها  :  91 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد القلش مرا  عنوانه(ا( زنقة 
كررونا  اقامة ايلنة بلوك س الطابق 

5 رقم )9 91111 طنجة املغرب.
عنوانه(ا(  نها   شهبوني  السيد7 
ايلان  اقامة  غاندي  مهاتلا  شارع 
طنجة   91111  (4 رقم  الطابق3 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد القلش مرا  عنوانه(ا( زنقة 
كررونا  اقامة ايلنة بلوك س الطابق 

5 رقم )9 91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229971.

421I

gest consultants

PMA FITNESS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

gest consultants
5) زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 11)21، الدار 
البيضاء املغرب

 PMA FITNESS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي املركب 
السكني بوسكور7 املركز التجاري  

بوسكور7 كولف سيني محل 3)  - 

82)27 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

454299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 PMA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.FITNESS

قاعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التلارين الرياضية.

املركب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
التجاري   املركز  بوسكور7  السكني 

 -   (3 بوسكور7 كولف سيني محل 

82)27 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد مكي آلال حلز7 :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مكي آلال حلز7 عنوانه(ا( 
زنقة طلوع الفجر  رج ا ش 8 الراسين 

11)21 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد مكي آلال حلز7 عنوانه(ا( 
زنقة طلوع الفجر  رج ا ش 8 الراسين 

11)21 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 8)7283.

42(I



(615 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

gest consultants

GERONIMO CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

gest consultants

5) زنقة القا�سي إلياس املعاريف 

الدار البيضاء، 11)21، الدار 

البيضاء املغرب

 GERONIMO CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 64 زنقة 

طرابلس ط )  - 1))21 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2165

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 9)  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :

(7( محلد مكزاري  تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   (.511

 )7) السيد  لفائد7   حصة   3.111

عي�سى قبلي بتاريخ 9) يناير 2121.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727743.

422I

FICASUD

AMAL 2019
إعالن متعد  القرارات

FICASUD

 186AVENUE MED V IMMO

 ARRIBE 1ER ETAGE N 11

 GUELIZ ، 40000، marrakech

maroc

AMAL 2019 »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7«

 6(RUE :وعنوان مقرها االآتلاعي

 YOUGOSLAVIE PASSAGE

 GHANDOURI BLOC F N 7

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2121 يناير   2( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

االمر  يتعلق  و  آديد  شريك  ا ماج 

DANIEL SHAMOON بالسيد

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

تقديم حصص نقدية

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

تغييف تقسيم راسلال الشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 784))).

423I

COGEST

LEXPARTNERS
إعالن متعد  القرارات

COGEST

 BD RAHAL EL MESKINI ، 5(

20120، CASABLANCA MAROC

LEXPARTNERS »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7«

وعنوان مقرها االآتلاعي: 265 

شارع الزرقطوني الرقم 92 - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.33665(

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

9)21 تم اتخاذ  25  آنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

مقت�سى قرار الجلع العام االستثنائي 

بتاريخ 25/12/2019 تقرر املصا قة 

لفائد7  حصة   411 تفويت  على 

بتاريخ  عبدالرحيم  اعراب  السيد 

السيد  طرف  من   ,25/12/2019

والسيد7  حصة(   351) اعراب كريم 

ناتالي لوميف (51 حصة( 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

اعراب  حصة,    551 كريم  اعراب 

عبدالرحيم 451 حصة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728761.

424I

FICASUD

AMAL 2019

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

FICASUD

 186AVENUE MED V IMMO

 ARRIBE 1ER ETAGE N 11

 GUELIZ ، 40000، marrakech

maroc

AMAL 2019 شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

 6(RUE و عنوان مقرها االآتلاعي

 YOUGOSLAVIE PASSAGE

 GHANDOURI BLOC F N 7

 GUELIZ MARRAKECH - 40000

مراكش .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1(47(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   2121 يناير   2( املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدو 7«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 784))).

425I

FICASUD

AMAL 2019
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

FICASUD
 186AVENUE MED V IMMO

 ARRIBE 1ER ETAGE N 11
 GUELIZ ، 40000، marrakech

maroc
AMAL 2019 شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
 6(RUE وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 YOUGOSLAVIE PASSAGE
 GHANDOURI BLOC F N 7

 GUELIZ MARRAKECH - 40000
مراكش املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(1(47(
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
رفع  تم   2121 يناير   2( في  املؤرخ 
رأسلال الشركة بلبلغ قدره »1.111) 
إلى  »1.111)  رهم«  أي من   رهم« 
:  تقديم  »21.111  رهم« عن طريق 

حصص نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 784))).

426I

كومافيد

 SOCIÉTÉ ORIENTAL
MÉDICAL SARL/AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تعيين مسيف آديد للشركة

كومافيد
1) شارع عبد هللا شفشاوني وآد7 ، 

61111، وآد7 املغرب
 SOCIÉTÉ ORIENTAL MÉDICAL
SARL/AU  شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 89 تجزئة 

الغابة إقامة حجيف7 89 سيدي 
معافة - 61111 وآد7 املغرب.
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تعيين مسيف آديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.33855

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

9)21 تم تعيين  13  آنبف  املؤرخ في 

السيد(7(  للشركة  آديد  مسيف 

حسناوي عبد القا ر كلسيف وحيد

تبعا إلقالة مسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

9)  آنبف  بتاريخ  بوآد7   التجارية 

9)21 تحت رقم 3827.

427I

FIDUCIAIRE MAHIR

STE WELL TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MAHIR

علار7 العبا�سي شارع عالل بن عبد 

هللا الطابق االول شقة رقم ) ابن 

أحلد ، 26151، ابن أحلد املغرب

STE WELL TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 

الحاآة زينب الطابق االول تجزئة 

الرآاء ابن أحلد - 26151 ابن 

أحلد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.WELL TRAVAUX

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املختلفة و البناء.

اقامة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

تجزئة  االول  الطابق  زينب  الحاآة 

الرآاء ابن أحلد - 26151 ابن أحلد 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد مكشر7 عثلان 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  عثلان  مكشر7  السيد 

تجزئة  الفا�سي  عالل  شارع   (45

ابن احلد   26151 ابن أحلد  الرآاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  عثلان  مكشر7  السيد 

تجزئة  الفا�سي  عالل  شارع   (45

ابن احلد   26151 ابن أحلد  الرآاء 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببن احلد  بتاريخ 29 يناير 

2121 تحت رقم 02/2020.

428I

NEXIA FIDUCIA

HS FACILITY›S
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace Porte d›Anfa، 20050،

casablanca maroc

HS FACILITY›S شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 265 ، 

شارع الزرقطوني   - 21151 

الدار البيضاء   املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

454727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 HS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FACILITY’S

الصيانة   : غرض الشركة بإيجاز 

والتفكيب واإلصالح.

 ،  265  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الدار   21151  - الزرقطوني    شارع 

البيضاء   املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد هشام سلبا   

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(   السيد هشام سلبا   

24 ، زنقة  ي ال ريونيون ، علار7 ب 

11)21 الدار البيضاء   املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(   السيد هشام سلبا   

24 ، زنقة  ي ال ريونيون ، علار7 ب 

11)21 الدار البيضاء   املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم )72872.

429I

rachid

افال للتجار7 و التجهيز

 STE AFLA DE COMMERCE 
EQUIPEMENT

شركة ذات مسؤولية محدو 7
 ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

rachid
 ETAGE 2 N°2 BLOC 21 HAY

 HASSANI ، 40006، marrakech
maroc

 STE »افال للتجار7 و التجهيز
 AFLA DE COMMERCE §

 EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وار ايت 

بزي آلاعة ايت امور  مراكش 
41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1(93(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
افال   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 STE AFLA DE التجهيز«  و  للتجار7 

.»COMMERCE § EQUIPEMENT
غرض الشركة بإيجاز : تاآر موا  

البناء
مقاول لالشغال املختلفة

كراء معدات
نقل البضائع.

:  وار  االآتلاعي  املقر  عنوان 
مراكش  ايت بزي آلاعة ايت امور  

41111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
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 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 
 رهم، مقسم كالتالي:

السيد اولغزي ايدار :  11) حصة 
بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  ايدار  اولغزي  السيد 
ورزازات 41111 ورزازات املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  ايدار  اولغزي  السيد 
ورزازات 41111 ورزازات املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 483))).
431I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

LYMA SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, الطابق الرابع. ، 51111، 

MEKNES MAROC
LYMA SAKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 
أميف7 ) شقة بح الطابق 4 زنقة 

أبو حسن املريني - 51111 مكناس 
املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.35277
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   21(9 23  آنبف  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »811.111.)  رهم« 
 (.911.111« إلى  »11.111)  رهم« 
مقاصة  إآراء    : طريق  عن   رهم« 
مع  يون الشركة املحد 7 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 424.
43(I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 COMPLEXE MEDICAL
MARIAME

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
رفع رأسلال الشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, الطابق الرابع. ، 51111، 

MEKNES MAROC
 COMPLEXE MEDICAL

MARIAME شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 9), شارع 
إ ريس الثاني، رقم 2 الطابق األول  - 

51111 مكناس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.48495

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم   2121 يناير   (5 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 
من  أي  »2.511.111  رهم« 
»2.511.111  رهم« إلى »5.111.111 
مقاصة  إآراء    : طريق  عن   رهم« 
مع  يون الشركة املحد 7 املقدار و 

املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 441.

432I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 COMPLEXE MEDICAL
MARIAME

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
رفع رأسلال الشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL
AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, الطابق الرابع. ، 51111، 

MEKNES MAROC
 COMPLEXE MEDICAL

MARIAME شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 9), شارع 

إ ريس الثاني، رقم 2 الطابق األول - 

51111 مكناس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.48495

العام  الجلع  بلقت�سى 

 2121 5) يناير  اإلستثنائي املؤرخ في 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  تم 

من  أي  »263.211  رهم«  قدره 

»5.111.111  رهم« إلى »5.263.111 

تقديم حصص    : عن طريق   رهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 441.

433I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

 COMPLEXE MEDICAL
MARIAME

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
رفع رأسلال الشركة

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

37 شارع عالل إبن عبدهللا، شقة 
رقم 422, الطابق الرابع. ، 51111، 

MEKNES MAROC

 COMPLEXE MEDICAL

MARIAME شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 9), شارع 

إ ريس الثاني، رقم 2 الطابق األول - 

51111 مكناس املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.48495

العام  الجلع  بلقت�سى 

 2121 5) يناير  اإلستثنائي املؤرخ في 

بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع  تم 

من  أي  »736.811  رهم«  قدره 

»5.263.211  رهم« إلى »6.111.111 

 رهم« عن طريق :  إ ماج احتياطي أو 

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 441.

434I

CONEXPER INGÉNIERIE

CONEXPER INGÉNIERIE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONEXPER INGÉNIERIE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 44 شارع 

محلد السالوي - 31111 فاس 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CONEXPER INGÉNIERIE
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدراسات التقنية و الهندسية.
44 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
فاس   31111  - السالوي  محلد 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة: 

 رهم، مقسم كالتالي:
 : ملول  الرحلان  عبد  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (618

ملول  الرحلان  عبد  السيد 
الطيفان  ساحة   294 عنوانه(ا( 

35111 تاز7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
ملول  الرحلان  عبد  السيد 
الطيفان  ساحة   294 عنوانه(ا( 

35111 تاز7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بفاس بتاريخ 28 يناير 2121 

تحت رقم 396

435I

fimacoc

STE FESFORME
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

fimacoc
 rue ahmed chbihi ave des far 9

fes ، 30000، fes maroc
STE FESFORME شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

السالم قطعة رقم ب3 طريق صفرو 
محل رقم 3 فاس - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(76(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 2)  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FESFORME
حلام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومركز لالستفجاء .
تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
السالم قطعة رقم ب3 طريق صفرو 
فاس   31111  - فاس   3 رقم  محل 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد سدان محلد :  251 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

251 حصة    : السيد سدان علي 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

251 حصة    : السيد سدان امين 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 (25   : مجيد7  بنونة  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 (25   : اميلة  سدان  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 5 السيد سدان محلد عنوانه(ا( 

 ( زنقة محلد بن براهيم حي طارق 

فاس 31111 فاس املغرب.

 5 عنوانه(ا(  علي  سدان  السيد 

 ( زنقة محلد بن براهيم حي طارق 

فاس 31111 فاس املغرب.

 74 السيد سدان امين عنوانه(ا( 

ايلوزار فاس  تجزئة كولومب طريق 

31111 فاس املغرب.

عنوانه(ا(  مجيد7  بنونة  السيد7 

ايلوزار  طريق  كولومب  تجزئة   74

فاس 31111 فاس املغرب.

عنوانه(ا(  اميلة  سدان  السيد7 

4)) تجزئة امالك آنان فاس طريق 

ايلوزار فاس 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 5 السيد سدان محلد عنوانه(ا( 

 ( زنقة محلد بن براهيم حي طارق 

فاس 31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم -.

436I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

PINTO SECURITE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 
العيون الساقية الحلراء

صندوق البفيد 2266 ، 71111، 
العيون املغرب

 PINTO SECURITE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مدينة 

الوحد7 بلوك ف رقم 62 - 71111 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
27255

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 3) 
تم إعدا  القانون   21(9 من فبفاير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 PINTO : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.SECURITE SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : االمن.

مدينة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 71111  -  62 الوحد7 بلوك ف رقم 

العيون املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد صالح آنحاوي 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد صالح آنحاوي عنوانه(ا( 
الوحد7  مدينة  ف  بلوك   62 رقم 

71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد صالح آنحاوي عنوانه(ا( 
الوحد7  مدينة  ف  بلوك   62 رقم 

71111 العيون املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
من   2( بتاريخ  بالعيون   االبتدائية 

فبفاير 9)21 تحت رقم 488/19.

437I

ABDESLAM ANTID

ABOU FARAH IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ABDESLAM ANTID
 RUE 33 N 31 OULED EL

 HAJ ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

  ABOU FARAH IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر 

زريقات الرتب الرشيدية - 52111 
الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(3543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ABOU : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. FARAH IRRIGATION
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DE CANALISATION
 ET POMPAGE ET IRRIGATION
 -MD DE PRODUIT AGRICOLE
 - ENTRETIEN DES PARCS ET

. JARDINS
قصر   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 52111  - الرشيدية  الرتب  زريقات 

الرشيدية املغرب.
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أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

السيد شا لي عبد الوهاب  :  334 
حصة بقيلة 33.411  رهم للحصة .
السيد شا لي يونس  :  333 حصة 

بقيلة 33.311  رهم للحصة .
السيد شا لي محلد  :  333 حصة 

بقيلة 33.311  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الوهاب   عبد  شا لي  السيد 
محلد  ا  الروافيع  عنوانه(ا(  وار 

الدليل  111)4 شيشاو7  املغرب.
عنوانه(ا(  يونس  شا لي  السيد 
الرشيدية  الرتب  زريقات  قصر 

52111 الرشيدية املغرب.
عنوانه(ا(  محلد   شا لي  السيد 
 وار الروافيع ا محلد الدليل  111)4 

شيشاو7  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الوهاب   عبد  شا لي  السيد 
محلد  ا  الروافيع  عنوانه(ا(  وار 

الدليل  111)4 شيشاو7  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 24 يناير 

2121 تحت رقم -.

438I

JULIETTEPARIS

جوليات باري
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

JULIETTEPARIS
 PLACE DES NATIONS

 RESIDENCE ATTAJMIL ETG 1 N°
6 ، 90000، TANGER MAROC

آوليات باري شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7(في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ساحة 
االمم اقامة التجليل الطابق ) رقم 

6 - 91111 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.RC86967

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تقرر حل  )3  آنبف  املؤرخ في 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
آوليات باري  مبلغ رأسلالها 1.111) 
اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
ساحة االمم اقامة التجليل الطابق 
املغرب  طنجة   91111  -  6 رقم   (
نتيجة ل : عدم وآو  احتلال لتطور 

األعلال التجارية.
ساحة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
رقم   ( االمم اقامة التجليل الطابق 

6 - 91111 طنجة املغرب. 
و عين:

السيد(7( فاطلة الزهراء  بلبيضة 
3)  ار االيلان حسنونة  و عنوانه(ا( 
طنجة   91111  21 رقم   4 الطابق 

املغرب كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   21 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229713.
439I

socogese

»KHALDI BROTHER›S«
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»KHALDI BROTHER›S« شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 
االر�سي رقم 41) شارع محلد 

الفا�سي طريق عين الشقف - 31111 
فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.»KHALDI BROTHER’S«

و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم الوآبات الخفيفة .

الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

محلد  شارع   (41 رقم  االر�سي 

الفا�سي طريق عين الشقف - 31111 

فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد املالك الخالدي :  611 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 211   : الخالدي  محلد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد زهيف الخالدي :  211 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 السيد عبد املالك الخالدي : 611 

بقيلة 11)  رهم.

 211  : الخالدي  محلد  السيد 

بقيلة 11)  رهم.

السيد زهيف الخالدي : 211 بقيلة 

11)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الخالدي  املالك  عبد  السيد 

شارع  النخيل  تجزئة   (2 عنوانه(ا( 

فاس   31111 هللا  عبد  بن  عالل 

املغرب.

السيد محلد الخالدي عنوانه(ا( 

2) تجزئة النخيل شارع عالل بن عبد 

هللا 31111 فاس املغرب.

السيد زهيف الخالدي عنوانه(ا( 2) 

عبد  بن  النخيل شارع عالل  تجزئة 

هللا 31111 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد الخالدي عنوانه(ا( 

2) تجزئة النخيل شارع عالل بن عبد 

هللا 31111 فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 2020/388.

441I

BOUGHALEB ET ASSOCIES

ADVISOR LOGISTICS

شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

BOUGHALEB ET ASSOCIES

411, شارع محلد الزرقطوني 

الطابق الثاني، الرقم 2) ، 21111، 

MAROC الدار البيضاء

ADVISOR LOGISTICS شركة 

املساهلة

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 

 RESIDENCE ABDELLATIF

 BUREAU N18  6eme Etage

 15 rue de Champigny 20000

.CASABLANCA MAROC

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.38828(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

رفع  تم   21(9 نونبف   22 في  املؤرخ 

 (11« قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال 

»2.111.111  رهم«  أي من   رهم« 

  : عن طريق  »11).2.111  رهم«  إلى 

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم )))728.

44(I
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louardi compta

SORAMO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

louardi compta

رقم 26 زنقة عباس املسعدي مكتب 

رقم 5 املدينة الجديد7 فاس ، 

31111، فاس املغرب

SORAMO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة )2) 

رقم 2 زنقة فاطلة فهرية وا  فاس 

فاس 31191 فاس املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.6(219

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   2121 يناير   21 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»411.111  رهم« أي من »11.111) 

عن  »511.111  رهم«  إلى   رهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 382/020.

442I

Fiduciaire MORBIHA

SERVICE EL MOURABIT

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

Fiduciaire MORBIHA

حي أوال  بوطيب سكتور أ. زنقة 5 

رقم 6). الناضور، 62111، الناضور 

املغرب

SERVICE EL MOURABIT شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي أوال  

ميلون زنقة 25 رقم )1 الناضور - 

62111 الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 63

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SERVICE EL MOURABIT

محصل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وسيط لدفع الفواتيف

وسيط تجاري 

سلسر7 نقل الطرو  البفيدية.

: حي أوال   عنوان املقر االآتلاعي 

 - الناضور   1( رقم   25 ميلون زنقة 

62111 الناضور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : محلد  أمغار  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أمغار محلد عنوانه(ا(  وار 

الناضور   62111 شيكر  بني  تيزاى 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد أمغار محلد عنوانه(ا(  وار 

الناضور   62111 شيكر  بني  تيزاى 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 4) يناير 

2121 تحت رقم -.

443I

مكتب املحاسبة الصالحي

 BOULANGERIE PATISSERIE
KHALLOUFI

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
حل شركة

مكتب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنور7 علار7 اليعقوبي 
الطابق الثالث الشقة رقم 6 وآد7 ، 

61111، وآد7 ااملغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE

KHALLOUFI  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7(في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم62 

شارع آيش التحرير - 61111 وآد7 
املللكة املغربية.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.25597
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تقرر حل  28 شتنبف  املؤرخ في 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
 BOULANGERIE PATISSERIE
رأسلالها  مبلغ     KHALLOUFI
مقرها  وعنوان  40.000,00  رهم 
آيش  شارع  رقم62  اإلآتلاعي 
املللكة  وآد7   61111  - التحرير 
في  )/الفشل   : ل  نتيجة  املغربية 

استقطاب الزبناء.
2/ األزمة األقتصا ية التي تعيشها 

املنطقة والقطاع..
التصفية ب رقم62  و حد  مقر 
شارع آيش التحرير - 61111 وآد7 

املللكة املغربية. 
و عين:

السيد(7( مريم  جلوفي و عنوانه(ا( 
رقم 2) شارع الشهداء 61111 وآد7 
املللكة املغربية كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
26  آنبف  بتاريخ  بوآد7   التجارية 

9)21 تحت رقم 3945.
444I

sacompta sarl au

SOCIETE DROTRAC S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33251، ميسور املغرب

   SOCIETE DROTRAC S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو 7(في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي اسلاعيل ميسور  - 33251 

ميسور املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.219

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   21(9 نونبف   18 املؤرخ في 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 

    SOCIETE DROTRAC S.A.R.L

مبلغ رأسلالها 1.111)  رهم وعنوان 

موالي  شارع  اإلآتلاعي  مقرها 

ميسور   33251  - اسلاعيل ميسور  

نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة .

شارع  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 33251 ميسور  اسلاعيل   موالي 

ميسور املغرب. 

و عين:

السيد(7( عبدالكريم    الو غيفي  

شارع  الجوالن  طريق  عنوانه(ا(  و 

املغرب  ميسور   33251 القدس   

كلصفي (7( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

شارع   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

موالي يوسف ميسور

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبف   (2 بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

9)21 تحت رقم 242/2019.

445I
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موثق

 IPSUM CONSULTING
SEVICES

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

موثق
7 شارع املعتلد ابن عبا  إقامة ابن 
الخطيب بلوك أ الطابق األول رقم 

36 ، 91111، طنجة املغرب
  IPSUM CONSULTING SEVICES

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
 Avenue وعنوان مقرها اإلآتلاعي

  Idriss 1, Résidence Tanger Office
 Center, 7ième Etage, n°72 -

91111 طنجة طنجة
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

97(63
بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 6) 
تم إعدا  القانون   21(9 من مارس 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 IPSUM : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. CONSULTING SEVICES
التسييف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
العام للعالقات بين الزبناء االستعانة 
في  املحد 7  الخارآية  باملصا ر 
االتصاالت  االستعالمات  و  البيانات 
التغطية  الدعم  وتقنيات  املباشر7 
جدمة  مركزالعالقات  الهاتفية 

املستهلك  .
 Avenue : عنوان املقر االآتلاعي 
  Idriss 1, Résidence Tanger Office
 Center, 7ième Etage, n°72 -

91111 طنجة .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد7 نور7 زغو 7 :  511 حصة 

بقيلة 5.111  رهم للحصة .

السيد7 ليلى زغو 7 :  511 حصة 

بقيلة 5.111  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  زغو 7  نور7  السيد7 
2رقم64  علار7  هللا  فضل  اقامة 

طريق الرباط 91111 طنجة املغرب.

عنوانه(ا(  زغو 7  ليلى  السيد7 
2رقم64  علار7  هللا  فضل  اقامة 

طريق الرباط 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  زغو 7  نور7  السيد7 
2رقم64  علار7  هللا  فضل  اقامة 

طريق الرباط 91111 طنجة املغرب

عنوانه(ا(  زغو 7  ليلى  السيد7 
2رقم64  علار7  هللا  فضل  اقامة 

طريق الرباط 91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

التجارية بطنجة  بتاريخ 24 من أبريل 

9)21 تحت رقم 3137.

446I

GRADO CONSTRUCTION

 GRADO CONSTRUCTION
sarl au

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GRADO CONSTRUCTION

 Tanger, 5, av Youssef Ibnou

 Tachfine, 2eme Etage N°3. ،

90000، TANGER MAROC

 GRADO CONSTRUCTION sarl

au شركة ذات مسؤولية محدو 7 
ذات الشريك الوحيد(في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 5 شارع 

يوسف بن تاشفين الطابق الثاني 
رقم 3 طنجة - 91111 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.919(9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   21(9 نونبف   (4 املؤرخ في 

محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة 

 GRADO الوحيد  الشريك  ذات 

مبلغ    CONSTRUCTION sarl au
وعنوان  11.111)  رهم  رأسلالها 

5 شارع يوسف بن  مقرها اإلآتلاعي 

طنجة   3 تاشفين الطابق الثاني رقم 

 : ل  نتيجة  املغرب  طنجة   91111  -

املنافسة و عدم  راسة السوق بشكل 

كاف.

شارع   5 و حد  مقر التصفية ب 

يوسف بن تاشفين الطابق الثاني رقم 

3 طنجة - 91111 طنجة املغرب. 

و عين:

و  أر�سي  االله   عبد  السيد(7( 

  55 زنقة  أشنا   املرس  عنوانه(ا( 

 )7) املغرب كلصفي  طنجة   91111

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   16 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

8)21 تحت رقم )15)2.

447I

MAGHREB TADBIR

ROTERDAM TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

MAGHREB TADBIR

شارع مراكش اقامة النجد الطابق 

االول رقم 4) اقامة العرفان 

-GH27E18Z2 الطابق الثاني رقم 

352، 91111، طنجة املغرب

ROTERDAM TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع علر 

بن عبد العزيز قيسارية الفتحرقم 

2) طنجة 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(12795

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 13  آنبف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ROTERDAM TOURS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

عنوان املقر االآتلاعي : شارع علر 

بن عبد العزيز قيسارية الفتحرقم 2) 

طنجة 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

  ROTERDAM TOURS : الشركة

111.) حصة بقيلة 11.111)  رهم 

للحصة .

 751  : مصطفى  العجالي  السيد 

بقيلة 75.111  رهم.

 251  : العجالي  اسامة  السيد 

بقيلة 25.111  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

مصطفى  العجالي  السيد 

زينب   حومة  املرس  حي  عنوانه(ا( 

91111 طنجة املغرب.

العجالي عنوانه(ا(  اسامة  السيد 

حي املرس حومة غرسة الجامع زنقة 

32 91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

مصطفى  العجالي  السيد 

زينب   حومة  املرس  حي  عنوانه(ا( 

91111 طنجة املغرب

العجالي عنوانه(ا(  اسامة  السيد 

حي املرس حومة غرسة الجامع زنقة 

32 91111 طنجة املغرب.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

)3  آنبف  بتاريخ  بطنجة   التجارية 

9)21 تحت رقم -.
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MA GLOBAL CONSULTING

 MA GLOBAL CONSULTING

 BUSINESS ADVISORS &

 AUDITORS

 par abréviation  MAGC

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,(((

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

 MA GLOBAL CONSULTING

 BUSINESS ADVISORS &

 AUDITORS par abréviation »

MAGC « شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 

فضيلة، )))، زاوية شارع عبد 

املومن و زنقة فان زيالند - 21111 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(42477

العام  الجلع  بلقت�سى 

31  آنبف  في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسلال  رفع  تم   21(9

»200.000,00  رهم«  قدره  بلبلغ 

إلى  »4.000.000,00  رهم«  من  أي 

  : عن طريق  »4.200.000,00  رهم« 

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728796.

449I

Open compta

سعاد بوهاد
عقد تسييف حر ألصل تجاري (األشخاص 

الطبيعيون(
عقد تسييف حر ألصل تجاري

سعا  بوها 
 (5 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
سعا   أعطى السيد(7(    2121 يناير 
للبطاقة الوطنية   )7) بوها  الحامل 
بالسجل  املسجل   n3645 رقم   
االبتدائية  باملحكلة   (464 التجاري 
لألصل  الحر  التسييف  بالصوير7 حق 
 - باب  كالة   42 التجاري الكائن ب 
للسيد(7(  املغرب  الصوير7   44111
للبطاقة   )7) الحامل  اعبا   زبيد7 
الوطنية رقم   n3179(9  ملد7 2 سنة 
تبتدئ من 5) يناير 2121 و تنتهي في 
مبلغ شهري  مقابل   2122 يناير   (5

4.111   رهم.
451I

ste mifi

prefamou
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، (4

50000، meknes maroc
prefamou شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 342 

متجر ) حي االنار7 1) مكناس - 
51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.prefamou
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة للبناء.
عنوان املقر االآتلاعي : رقم 342 
 - مكناس   (1 االنار7  حي   ( متجر 

51111 مكناس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد مورا  الكرآاوي 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مورا  الكرآاوي عنوانه(ا( 

مكناس 51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد مورا  الكرآاوي عنوانه(ا( 

مكناس 51111 مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 426.

45(I

STE  AVANTAGE BETON ET SERVICE  SARL au

 OULALI MACHIN & TRANS
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE  OULALI MACHIN & TRANS
SERVICES   SARL au

شارع علر بن الخطاب   علار7 
ماس بالوماس 2 طابق 3 رقم 77 ، 

91111، طنجة املغرب
 OULALI MACHIN & TRANS
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع علر 
بن الخطاب   علار7 ماس بالوماس 
2 طابق 3 رقم 77 - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(133(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 فبفاير   (3

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 OULALI MACHIN & TRANS

.SERVICES

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

موا  و آالت  و كراء  استيفا  التجار7  

البناء .

عنوان املقر االآتلاعي : شارع علر 

علار7 ماس بالوماس  بن الخطاب   
طنجة   91111  -  77 رقم   3 طابق   2

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد انس والعلي     

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  السيد انس والعلي     

فيال   8 رقم  بوبانة  تجزئة شيكافيال 

والعلي  91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  السيد انس والعلي     

فيال   8 رقم  بوبانة  تجزئة شيكافيال 

والعلي  91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229784.

452I



(6(3 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

SF AMENAGEMENT
شركة املساهلة

إنشاء فرع تابع للشركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

SF AMENAGEMENT   شركة 
املساهلة

 N°3( وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 RUE GOUNOD NICE - 06000

.NICE FRANCE
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(122(5

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
املؤرخ في )2 يناير 2121 تقرر إنشاء 
التسلية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
و   SF AMENAGEMENT MAROC
الكائن بالعنوان رقم 69 فيال محاسن 
 C - 40000  ( املسيف7   2 شقة رقم 
طرف  من  املسيف  و  املغرب  مراكش 

.FASIE SILVIU )7)السيد
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم )79))).

453I

socogese

»CELLU-FORME«
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»CELLU-FORME« شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7(في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 55 شارع 
الشفشاوني  - 31111 فاس املغرب.

حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.2767(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)21 تقرر حل  )3  آنبف  املؤرخ في 

املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 

رأسلالها  مبلغ    »CELLU-FORME«

مقرها  وعنوان  100.000,00  رهم 

 - الشفشاوني   شارع   55 اإلآتلاعي 

 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   31111

توقف النشاط.

و حد  مقر التصفية ب 55 شارع 

الشفشاوني  - 31111 فاس املغرب. 

و عين:

و  نرمين  الهاللي   السيد(7( 

الشفشاوني   شارع   55 عنوانه(ا( 

 )7) كلصفي  املغرب  فاس   31111

للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 2020/413.

454I

SILBERFUCHS MA

سيلبيفريش
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

قفل التصفية

SILBERFUCHS MA

 IMM  HARMONIE N 3  BD

 ABD KHATTABI,  ANG BD

 MANSOUR DAHBOUBI ETAG 4

MARRAKECH ، 40000، مراكش 

املغرب

سيلبيففيش شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : شقة 
رقم 23 تجزئة هارموني تقاطع 

شارع منصور الدهبي و عبد الكريم 

الخطابي الطابق الرابع - 41111 

مراكش املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 
.623((

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   21(9 نونبف   18 املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة  سيلبيففيش 
 31.111 رأسلالها  مبلغ  املحدو 7 
اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان   رهم 
تجزئة هارموني تقاطع   23 شقة رقم 
شارع منصور الدهبي و عبد الكريم 
 41111  - الرابع  الطابق  الخطابي 
وآو   لعدم  نتيجة  املغرب  مراكش 

نشاط للشركة.
و عين:

أليكساندر ريني آوويل   السيد(7( 
شقة  عنوانه(ا(  و  كراسنوبولسكي 
تقاطع  هارموني  تجزئة   23 رقم 
شارع منصور الدهبي و عبد الكريم 
 41111 الرابع  الطابق  الخطابي 
مراكش املغرب كلصفي (7( للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 
شقة  وفي   21(9 15  آنبف  بتاريخ 
تقاطع  هارموني  تجزئة   23 رقم 
شارع منصور الدهبي و عبد الكريم 
 41111  - الرابع  الطابق  الخطابي 

مراكش املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 748))).

455I

KAMAR BENOUNA

  AL - GE - MA
ش م م

إعالن متعد  القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
AL - GE - MA  ش م م  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: تجزئة 
مبفوكة بوسيت  عين السبع - 
21311 الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.3547(

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

8)21 تم اتخاذ  12 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

بيع الحصص

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بلوآب العقد العرفي السيد7 روقية 

اكروش باعت مجلوع الحصص التي 

السيد7  الى  حصة    6(6 اي  تلتلك 

بوشرى اكروش 215 حصة  السيد7 

فاطلة الزهراء اكروش 216 حصة و 

السيد7 كنز7 اكروش 215 حصة 

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

يوليوز   19 في  املؤرخ  العام  الجلع 

 6(6 بيع  املصا قة على  قرر   21(9

حصة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

ينص  الذي   : السا س  رقم  بند 

على مايلي: بيع الحصص

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727975.

456I

 يوان األستاذ صالح تويجر

 GOT INTERNATIONAL

ش م م
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 يوان األستاذ صالح تويجر

كريسطال -3 الطابق السفلي، ب 

16، شارع سيدي محلد بن عبد هللا 

، 11)21، الدار البيضاء املغرب

GOT INTERNATIONAL ش م م 

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي كريسطال 

3 شارع محلد بن عبد هللا مارينا - 

11)21 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

453(95



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (6(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 19  آنبف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 GOT  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

INTERNATIONAL ش م م.

توفيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املوار  البشرية.

عنوان املقر االآتلاعي : كريسطال 

 - شارع محلد بن عبد هللا مارينا   3

11)21 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

  GPSP HOLDING  : الشركة 

99.111  رهم  بقيلة  حصة   991

للحصة .

 JEFFREY C.F.J BOOIJ السيد 

111.)  رهم  بقيلة  حصة   :  10

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 JEFFREY C.F.J BOOIJ الشركة 

 Otradovice 3 259 عنوانه(ا(  

 01  25901 Votice République

.Tchèque

 JEFFREY C.F.J BOOIJ السيد 

 Otradovice 3 259 عنوانه(ا(  

 01  25901 Votice République

.Tchèque

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 JEFFREY C.F.J BOOIJ السيد 

 Otradovice 3 259 عنوانه(ا(  

 01  25901 Votice République

Tchèque

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727148.

457I

 يوان األستاذ صالح تويجر

 NOOR ADAM IMMOBILIER
ش م م

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

 يوان األستاذ صالح تويجر
كريسطال -3 الطابق السفلي، ب 

16، شارع سيدي محلد بن عبد هللا 
، 11)21، الدار البيضاء املغرب

NOOR ADAM IMMOBILIER ش 
م م شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي كريسطال 
3  شارع سيدي محلد بن عبد هللا 
الطابق السفلي ب 16 - 11)21 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

463263
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 6)  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 NOOR : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

ADAM IMMOBILIER ش م م.
نشاط   : بإيجاز  الشركة  غرض 
آليع  وبيع  لبناء  العقاري  اإلنعاش 
أو  السكني  لالستخدام  املباني 

التجاري أو الصناعي أو املنهي.
عنوان املقر االآتلاعي : كريسطال 
شارع سيدي محلد بن عبد هللا    3
الطابق السفلي ب 16 - 11)21 الدار 

البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

11.111).6)  رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد عصام روشدي 
11.111)  رهم  بقيلة  حصة 

للحصة. 
 السيد7 زبيد7 محسون : 61111) 

بقيلة 6.111.111)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عصام روشدي عنوانه(ا( 
حي التقدم شارع أحلد حيدار بدون 

رقم 71151 طرفاية املغرب.

السيد7 زبيد7 محسون عنوانه(ا( 

حي  عامر  السالم  عبد  زنقة   22-24

البيضاء  الدار   21111 البطحاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة :

السيد عصام روشدي عنوانه(ا( 
حي التقدم شارع أحلد حيدار بدون 

رقم طرفاية 71151 طرفاية املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 726961.

458I

T-Mandis

COSMOS ELECTRO
شركة املساهلة

إنشاء فرع تابع للشركة

T-Mandis

 Lotissment Lina, Sidi 328

 Maarouf ، 20190، Casablanca

Maroc

COSMOS ELECTRO شركة 

املساهلة

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 74-71, 

زاوية زنقة محلد سليحة و أوال  

زيان، الدار البيضاء  - 21111  الدار 

البيضاء  املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(89547

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 7)  آنبف 9)21 تقرر إنشاء 

التسلية  تحت  للشركة   تابع  فرع  

COSMOS BOUSKOURA و الكائن 

بالعنوان 10Km  , قيا 7 بوسكور7 - 

82)27 بوسكور7  املغرب و املسيف من 

طرف السيد(7( الراجي آلال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728388.

459I

KPM CONSULTING

COMAFIP
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تغييف تسلية الشركة

KPM CONSULTING

 81BD LA RESISTANCE 2EME

 ETAGE N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC

COMAFIP شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

 KHALIL 3 وعنوان مقرها االآتلاعي

 QUARTIER LA 34-RUE 15 N°32

 VILLETTE  CASABLANCA 20320

البيضاء املغرب.

تغييف تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

283559

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى   

تم تغييف   2121 يناير   18 في  املؤرخ 

تسلية الشركة من »COMAFIP« إلى 

. »TRUST SAFETY«

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728569.

461I

KPM CONSULTING

HABKI AUTO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KPM CONSULTING

 81BD LA RESISTANCE 2EME

 ETAGE N°4 CASABLANCA ،

20450، CASABLANCA MAROC

HABKI AUTO

 شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد



(6(5 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 96 شارع 
انفا الطابق 9 الشقة )9 اقامة 

الربيع البيضاء - 21371 البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
454853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 HABKI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.AUTO
غرض الشركة بإيجاز :بيع و شراء 

السيارات املستعللة.
96 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
انفا الطابق 9 الشقة )9 اقامة الربيع 

البيضاء - 21371 البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد حبقي ر�سى :  111.) حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  ر�سى  حبقي  السيد 
 254 حي القدس زناتة اكبيف7 الرقم 
البيضاء   216(1 البفنو�سي البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  ر�سى  حبقي  السيد 
 254 حي القدس زناتة اكبيف7 الرقم 
البيضاء   216(1 البفنو�سي البيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728868.
46(I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة بني مالل جنيفر7 - 

ملحقة جنيفر7

ESSAHAFI FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تغييف نشاط الشركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة بني 

مالل جنيفر7 - ملحقة جنيفر7

مقر ملحقة غرفة بني مالل -جنيفر7 

بخنيفر7 الحي اال اري -  طريق 

تا لة، 54111، جنيفر7 املغرب

ESSAHAFI FRERES  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها االآتلاعي رقم 3 زنقة 

ابن رشد  بلوك 5 زنقة 4 رقم 37 حي 

ام الربيع 54111 جنيفر7 املغرب.

تغييف نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3179

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تغييف   2121 يناير   21 في  املؤرخ 

 « »نقل البضائع  نشاط الشركة من 

إلى »نقل البضائع لحساب الغيف«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  االبتدائية بخنيفر7  

2121 تحت رقم 9).

462I

mj sarl

MJ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

mj sarl

 hay my abdellah rue 212 N 30 ،

20550، CASABLANCA MAROC

MJ SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي موالي 

عبد هللا زنقة 2)2 رقم 26, 28 - 

21551 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

452147

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   21(9 23  آنبف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MJ  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SARL

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشروبات االستهالكية.

عنوان املقر االآتلاعي : حي موالي 

 -  28  ,26 رقم   2(2 زنقة  هللا  عبد 

21551 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد املهدي آلال :  911 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد7 نعيلة شارا  :  11) حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  آلال  املهدي  السيد 

حي موالي عبد هللا زنقة 2)2 رقم 31 

21551 الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا(  شارا   نعيلة  السيد7 

حي موالي عبد هللا زنقة 2)2 رقم 31 

21551 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  آلال  املهدي  السيد 

حي موالي عبد هللا زنقة 2)2 رقم 31 

21551 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

 آنبف 9)21 تحت رقم -.

463I

بنبو جديجة

TRANS EDR
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

بنبو جديجة
)26 املسعو ية تاز7 ، 35111، تاز7 

املغرب
TRANS EDR شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي النهضة 
بلوك ب رقم 73  تاز7 35111 تاز7 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

524(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRANS EDR
غرض الشركة بإيجاز : -االستيفا  

و التصدير
-آليع املعامالت التجارية.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
النهضة بلوك ب رقم 73  تاز7 35111 

تاز7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
  : الرحلان  عبد  الدويري  السيد 
911 حصة بقيلة 11)  رهم للحصة
السيد مثافق هشام :  11) حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرحلان  عبد  الدويري  السيد 

عنوانه(ا( تاز7 35111 تاز7 املغرب.
السيد مثافق هشام عنوانه(ا( حي 
النهضة مجلوعة ب رقم 73 35111 

تاز7 املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسلاء 
ومواطن مسيفي الشركة:

الرحلان  عبد  الدويري  السيد 
عنوانه(ا( تاز7 35111 تاز7 املغرب

السيد مثافق هشام عنوانه(ا( حي 
النهضة مجلوعة ب رقم 73 35111 

تاز7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

2121 تحت رقم 56.
464I

EVOLUTION CONSEIL

TRUE  VALUES 
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EVOLUTION CONSEIL
 N6 IMM  A COMPLEXE

 AHBASS RUE ALLAL EL FASSI ،
40000، MARRAKECH MAROC

 TRUE  VALUES  شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
 N°12 وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 IMM EL MASOUDI RUE
 MAURITANIE GUELIZ - 40000

MARRAKECH MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(12((3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
  TRUE  : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. VALUES
 Service  : غرض الشركة بإيجاز 
 Maintenance D’installations

. Plomberie, Electricités

 N°12  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 IMM EL MASOUDI RUE

 MAURITANIE GUELIZ - 40000

.MARRAKECH MAROC

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي :

 (.111   : زكرياء  سعيد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(    زكرياء  سعيد  السيد 

املسيف7 2   رقم 11) 41111 مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد سعيد نور الدين عنوانه(ا(   

املسيف7 2   رقم 11) 41111 مراكش 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 682))).

465I

Sté quick bridge

CASTILLA
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

CASTILLA شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وار 

املظافر7 حوض الجدي امللك املسمى 

آرسيف  ايكن آرسيف - 11)35̈ 

املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(55(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   21(9 23  آنبف  في  املؤرخ 
قدره بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

 »1.111)4  رهم« أي من »91.111 
عن  »511.111  رهم«  إلى   رهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 29 يناير 

2121 تحت رقم 743/2019.

466I

INFO AL MOUHASSIB

STE TECHNI SYS
إعالن متعد  القرارات

INFO AL MOUHASSIB
5 شارع صالح الدين االيوبي الطابق 

االول رقم 3 ، 93111، تطوان 
املغرب

STE TECHNI SYS »شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7«

وعنوان مقرها االآتلاعي: شارع 
سبتة رقم )5 املحنش 2 - 93111 

تطوان املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(1423

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
9)21 تم اتخاذ  ))  آنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
وفا7 الشريك حليد الصباحي و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 21(9 12  آنبف  في  املؤرخ  اإلراثة 
احلد  السيد(7(   : األتي  بالشكل 
. السيد(7(  429.) حصة   ، الصباحي 
ثريا الصباغي ، 418 حصة . السيد(7( 

سليف7 املداوي ، 2)6 حصة.
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
حليد  املرحوم  ورثة  تنازل  مايلي: 
السيد7  الشريكة  لفائد7  الصباحي 
في  حصصهم  لجليع  العالمي  نا ية 
الشركة و قيلتها 2451 حصة لتصبح 

الشريكة الوحيد7 في الشركة.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
من  الصباحي  حليد  املتوفي  ابراء 
تسييف الشركة و تعيين السيد7 نا ية 

العالمي مسيف7 لشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد7 نا ية العالمي الشريكة 
غيف  ملد7  مسيف7  للشركة  الوحيد7 

محدو 7
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   17 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 24.

467I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 STE  AGUEDACH TRNS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

 STE  AGUEDACH TRNS SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

البفيد  الرقم 581) التلسية ايت 
ملول انزكان 86612 ايت ملول 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9733

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
  STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AGUEDACH TRNS SARL AU
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نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لفائد7 الغيف.

شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

ايت  التلسية   (581 الرقم  البفيد  
ملول  ايت   86612 انزكان  ملول 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي :

السيد اكضاش الحسين :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الحسين  اكضاش  السيد 

 (581 الرقم  البفيد  شارع  عنوانه(ا( 

ايت   86612 ملول  ايت  التلسية 

ملول انزكان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الحسين  اكضاش  السيد 

 (581 الرقم  البفيد  شارع  عنوانه(ا( 

ايت   86612 ملول  ايت  التلسية 

ملول انزكان املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 33).

468I

sacompta sarl au

SOCIETE SRTD MISSOUR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au

244 شارع الجيش امللكي ميسور ، 

33251، ميسور املغرب

 SOCIETE SRTD MISSOUR

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي القدس  

بشارع املقاومة  ميسور ص.ب 19) - 

33251 ميسور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(643

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE SRTD MISSOUR

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

ميسور  املقاومة   بشارع  القدس  

ص.ب 19) - 33251 ميسور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

111.111.)  رهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد زريوح  :  11) حصة 

بقيلة 1.111)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  زريوح   محلد  السيد 

الخضراء  املسيف7  حي   4 رقم  فيال 

ميسور 33251 ميسور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  زريوح   محلد  السيد 

الخضراء  املسيف7  حي   4 رقم  فيال 

ميسور 33251 ميسور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   31 بتاريخ  ببوملان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 17/2020.

469I

Sté quick bridge

BOUD -JA RENT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آديد للشركة

Sté quick bridge

 Av MED 6 guercif ، 35100،

GUERCIF MAROC

  BOUD -JA RENT

شركة ذات مسؤولية محدو 7

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد الخامس مكتب رقم 3 الطابق 

الثاني امللك املسمى هشيمي ) 

آرسيف - 11)35 آرسيف املغرب.

تعيين مسيف آديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(663

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم تعيين   2121 يناير   (6 املؤرخ في 

السيد(7(  للشركة  آديد  مسيف 

عزوزي علار كلسيف وحيد

تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 29 يناير 

2121 تحت رقم 742/2019.

471I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

SNGCC
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم 32 الريش ، 52411، الريش 

املغرب

SNGCC شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي )7 مكرر 

زنقة فاس حي تاحلدانت - 52411 

الريش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

2289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SNGCC

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة او البناء.

عنوان املقر االآتلاعي : )7 مكرر 

 52411  - زنقة فاس حي تاحلدانت 

الريش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : اوبــــــــري  يونس    السيد  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اوبــــــــري  يونس  عنوانه(ا(  السيد  

)7  زنقة فاس حي تاحلدانت الريش    

52411 الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

اوبــــــــري  يونس  عنوانه(ا(  السيد  

)7  زنقة فاس حي تاحلدانت الريش    

52411 الريش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (4 بتاريخ  االبتدائية بليدلت  

2121 تحت رقم 7.

47(I
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CABINET HOURMANEK

مؤسسة الواحة II الخاصة
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

CABINET HOURMANEK

 IMM  HICHAM AVENUE  3(5

 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

مؤسسة الواحة II الخاصة شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي أكا ير حي 

الهدى شارع محلد الفا�سي - 81111 

أكا ير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

42293

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 ماي   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

مؤسسة الواحة II الخاصة.

إحداث   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التعليلية  املشاريع  كل  استغالل  و 

قبيل  من  الجلعوية  أو  التفبوية  و 

التعليم  مدارس  و  األولي  التعليم 

الثانويات  و  الثانوي  و  االبتدائي 

مدارس  و  التحضيفية  األقسام  و 

التعليم ذات التوآيه املنهي أو غيفه .

لفائد7  التكوين  بأنشطة  القيام 

املقاوالت العامة أو الخاصة.

التقوية  و  الدعم   تنظيم  روس 

و الدروس املسائية.

تنظيم رحالت تعلم اللغة.

الثقافية  األنشطة   تنظيم 

و الرياضية و مخيلات العطل.

املعدات  و  التجهيزات  استيفا  

الالزمة لالستغالل.

املساهلة تحت آليع األشكال في 

املقاوالت التي لها نشاط مشابه.

بجليع  القيام  العلوم  وعلى 

التجارية  و  الصناعية   العلليات 

و املالية و الثابتة منها و املنقولة ذات 

الصلة املباشر7 و غيف املباشر7 بلجال 

النشاط املذكور.

و على العلوم بكل العلليات ملا 

له صلة مباشر7 أو غيف مباشر7 كليا 

أو آزئيا باألنشطة املشار إليها أعاله 

أو التي من شانها تيسيف نلو و توسيع 

املساهلات  كل  كذا  و  الشركة، 

املباشر7 و غيف املباشر7 تحت أي شكل 

من األشكال في كل املقاوالت التي لها 

نشاط مشابه أو ذي صلة.

عنوان املقر االآتلاعي : أكا ير حي 

الهدى شارع محلد الفا�سي - 81111 

أكا ير املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 211.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

الدنكيف                                         محلد  السيد 

11)  رهم  بقيلة  حصة   (.411   :

للحصة .

الدنكيف                                         جالد  السيد 

11)  رهم  211 حصة بقيلة    :  21

للحصة .

الدنكيف                                      يوسف  السيد 

11)  رهم  211 حصة بقيلة    :  21

للحصة .

  : السيد عبد الرحيم الدنكيف     

211 حصة بقيلة 11)  رهم للحصة 

.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد الدنكيف   عنوانه(ا( 

حي   57 رقم  هللا  عبد  موالي  شارع 

الحسني 86613 انزكان املغرب.

عنوانه(ا(  الدنكيف  جالد  السيد 

حي   57 رقم  هللا  عبد  موالي  شارع 

الحسني 86613 انزكان املغرب.

السيد يوسف الدنكيف عنوانه(ا( 

 33 فيال رقم   1( حي تيليال تيسليت 

تكوين 81111 اكا ير املغرب.

الدنكيف    الرحيم  عبد  السيد 

 RUE DES   16 عنوانه(ا(  

 PEUPLIERS 38411 ST MARTIN

 D’HERES 38400 GRONOBLE

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  السيد محلد الدنكيف  

حي   57 رقم  هللا  عبد  موالي  شارع 

الحسني 86613 انزكان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 بتاريخ  باكا ير   التجارية 

2121 تحت رقم 89399.

472I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

SOCIETE AMIS PROFIL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

فاس املغرب

SOCIETE AMIS PROFIL  شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي متجر ) 

رقم 22 إقامة لديني 2 طريق مكناس 

وا  فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(7(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. SOCIETE AMIS PROFIL

تاآر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلومنيوم و لوازمه

أشغال مختلفة أو البناء

تاآر.

 ( متجر   : عنوان املقر االآتلاعي 

رقم 22 إقامة لديني 2 طريق مكناس 

وا  فاس - 31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد7 شوقي أمينة :  251 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 251   : يونس  العسري  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 511   : الفرشاخي محلد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(   أمينة  شوقي  السيد7 

28 شارع أحلد مكوارالبطاء  31111 

فاس املغرب.

العسري يونس عنوانه(ا(  السيد 

تاونات  الدشيار  حي  انوال  شارع 

34111 تاونات املغرب.

السيد الفرشاخي محلد عنوانه(ا( 

 وار املنصف تلزكانة غفساي تاونات 

34111 تاونات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد شوقي أمينة عنوانه(ا(  28 

 31111 مكوارالبطاء   أحلد  شارع 

فاس املغرب

العسري يونس عنوانه(ا(  السيد 

تاونات  الدشيار  حي  انوال  شارع 

34111 تاونات املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 371.

473I



(6(9 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

HISSABE.COM SARL AU

ISKATEX
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

HISSABE.COM SARL AU
شارع موالي يوسف إقامة الفتح 
الطابق الرابع رقم 6) - طنجة ، 

91111، طنجة املغرب
ISKATEX شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

موالي يوسف علار7 الفتح رقم 28 
طنجة - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(134((
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ISKATEX
 - النسيج   : غرض الشركة بإيجاز 

استيفا  وتصدير.
شارع   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 28 موالي يوسف علار7 الفتح رقم 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد االله بن احلد  :  251 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
  : التوزاني  الغلاط  علا   السيد 
251 حصة بقيلة 11)  رهم للحصة

 251   : بنعلر  الساحلي  السيد 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 251   : السيد عبد الكريم بنعلر 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

احلد   بن  االله  عبد  السيد 
رقم   44 حي بوحوت زنقة  عنوانه(ا( 

22 طنجة 91111 طنجة  املغرب.
التوزاني  الغلاط  علا   السيد 
 8 رقم   2 زنقة  مبفوكة  عنوانه(ا( 

طنجة 91111 طنجة  املغرب.
السيد الساحلي بنعلر عنوانه(ا( 
طنجة  الدير  جندق  العوامة  حي 

91111 طنجة  املغرب.
بنعلر  الكريم  عبد  السيد 
عنوانه(ا( تجزئة املجد شارع القدس 
 91111 طنجة   (1 شقة   (5( رقم 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
احلد   بن  االله  عبد  السيد 
رقم   44 حي بوحوت زنقة  عنوانه(ا( 

22 طنجة 91111 طنجة  املغرب
بنعلر  الكريم  عبد  السيد 
عنوانه(ا( تجزئة املجد شارع القدس 
 91111 طنجة   (1 شقة   (5( رقم 

طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229896.

474I

YG ET ASSOCIES

DOUAR ET DEN
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

YG ET ASSOCIES
65) شارع عبد املومن 

العلارB 7 الطابق 3 ، 21111، 
CASABLANCA MAROC

DOUAR ET DEN شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7(في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي )7 زاوية 
شارع محلد الخامس و زنقة أزيالل 
الطابق 3  - 21331 الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.384((5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تقرر حل  25  آنبف  املؤرخ في 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
رأسلالها  مبلغ    DOUAR ET DEN
مقرها  وعنوان  1.111)  رهم 
محلد  شارع  زاوية   7( اإلآتلاعي 
 -   3 الخامس و زنقة أزيالل الطابق 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   21331

ل : وقف النشاط.
)7 زاوية  و حد  مقر التصفية ب 
شارع محلد الخامس و زنقة أزيالل 
الدارالبيضاء   21331  -   3 الطابق 

املغرب. 
و عين:

  DENIS LOUIS JOEL السيد(7( 
 RUE JEAN  ( GRELIER و عنوانه(ا( 
 JAURES 34740 VENDARGUES
 34740 VENDARGUES FRANCE

كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728811.
475I

KAMAR BENOUNA

 JOUTECH
 ش م م

إعالن متعد  القرارات

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
JOUTECH  ش م م  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: 12)-13) 
مجلع الزاهية زنقة البشيف لعلج  - 

21131 الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(39847

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 يناير   22 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

وفا7 مساهم/ مسييف وحيد

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

الجلع العام املؤرخ في 22 يناير 2121 

على  ينص  الذي   :3 رقم  قرار 

مايلي: معاينة وفا7 السيد عبد القا ر 
حلدون 

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تم توزيع 1.111) حصة التي كانت في 

حوز7 الفقيد 

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
تعيين السيد عبد العضيم حلدون 

الكائن  مغربية  الجنسية  كلسييف 

املدينة   2( فيال  تاون   كازكرين  في 

بوسكور7 الحامل للبطاقة  الخضراء 

BK 6(4485 الوطنية رقم

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

شرع في تحديد القوانين 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728624.

476I

CRI MEKNES

 SOCIETE EXPERT
 CARBURANT

S.A.R.L-A.U
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE EXPERT CARBURANT

S.A.R.L-A.U « شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 655  
رياض توالل )  - 51111  مكناس 

املغرب



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (6(1

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.3663(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   21(9 12  آنبف  في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»511.111  رهم« أي من »511.111 

عن  »111.111.)  رهم«  إلى   رهم« 

إ ماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   12 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 9).

477I

CRI MEKNES

 SOCIETE ISMAILIENNE DE

 TRAVAUX DIVERS

S.A.R.L 
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE ISMAILIENNE DE

  TRAVAUX DIVERS » S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 79 

، شقة  رقم 3 مرآان ) الشطر)  

صندوق البفيد رقم )915) مرآان   

- 51111  مكناس املغرب .
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.23133

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   21(9 نونبف   31 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

من  أي  »2.111.111  رهم« 

»3.111.111  رهم« إلى »5.111.111 

تقديم حصص    : عن طريق   رهم« 

نقدية أو عينية.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
23  آنبف  بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)21 تحت رقم 5231.

478I

CRI MEKNES

 COMPTOIR ZAK
S.A.R.L   A.U

شركة ذات مسؤولية محدو 7 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 COMPTOIR ZAK « S.A.R.L   A.U
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي إقامة 

رقم 9 شارع محلد VI مرآان 2  - 
51111  مكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
49(27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
.COMPTOIR ZAK « S.A.R.L   A.U

غرض الشركة بإيجاز : -   بيع موا  
البناء.

-  عقاقيف بالتقسيط..
عنوان املقر االآتلاعي : إقامة رقم 
9 شارع محلد VI مرآان 2  - 51111  

مكناس املغرب .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : وهنو  زكرياء  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  وهنو  زكرياء  السيد 

VI مرآان  9 شارع محلد  إقامة رقم 

2  51111  مكناس املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  وهنو  زكرياء  السيد 

VI مرآان  9 شارع محلد  إقامة رقم 

2  51111  مكناس املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (6 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 244.

479I

garrigues maroc, sarlau

SUN PACK
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

SUN PACK شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

 Route وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 d’agadir, Douar El Bacha, Saada

.- 40000 Marrakech  Maroc

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6889(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 23  آنبف  في  املؤرخ 

املصا قة على :

   Ebransar, S.L  )7) تفويت السيد 

حصة اآتلاعية من أصل   37.511

 )7) السيد  لفائد7   حصة   37.511

KHalil  Benharbit بتاريخ 23  آنبف 

.21(9

 Ebransar, S.L  15.938 تفويت  

 (5.938 حصة اآتلاعية من أصل 

 Mohamed )7) حصة لفائد7  السيد

23  آنبف  بتاريخ   Kamal Chraibi

.21(9

 Ebransar, S.L  15.937 تفويت  

 (5.937 حصة اآتلاعية من أصل 

 Youness  )7) السيد  حصة لفائد7  

Chraibi بتاريخ 23  آنبف 9)21.

 Ebransar,  )7) السيد  تفويت 

حصة   S.L Ebransar, S.L 18.750

حصة   (8.751 اآتلاعية من أصل 

 Abdesselam  )7) السيد  لفائد7  

Ababou بتاريخ 23  آنبف 9)21.

 Ebransar, S.L  5.625 تفويت  

 5.625 أصل  من  اآتلاعية  حصة 

 Hicham  )7) السيد  لفائد7   حصة 

Chraibi بتاريخ 23  آنبف 9)21.

 Ebransar, S.L  18.750 تفويت  

 (8.751 حصة اآتلاعية من أصل 

  Nessim  )7) السيد  لفائد7   حصة 

Roger Levy بتاريخ 23  آنبف 9)21.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 858.

481I

AUDIT MANAGEMENT SARL

CSPS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

AUDIT MANAGEMENT SARL

65) شارع عبداملومن علار7 ب 

الطابق الثالث الدارالبيضاء ، 

11)21، الدارالبيضاء املغرب

CSPS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7(في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 35 

املجلع الصناعي CFCIM بوسكور7  

- 82)27 الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2643(5
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بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تقرر حل  12 شتنبف  املؤرخ في 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
1.111)  رهم  CSPS  مبلغ رأسلالها 
 35 وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 
املجلع الصناعي CFCIM بوسكور7  - 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   27(82

ل : وقف النشاط.
و حد  مقر التصفية ب تجزئة 35 
املجلع الصناعي CFCIM بوسكور7  - 

82)27 الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

الشطاحي  عبدالقا ر   السيد(7( 
ماندرونا  تجزئة   3 رقم  عنوانه(ا(  و 
 (6113 حدو  وال   معروف  سيدي 
املغرب  الدارالبيضاء   21521

كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728797.

48(I

SACO CONSEIL

YANCOM CREATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

   YANCOM CREATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ملك نزهة 
رقم 4 مركز ايت اورير مراكش - 

41111 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(1174(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 يناير   21 في  املؤرخ 

املصا قة على :

انس   حاني    )7) السيد  تفويت 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   511
511 حصة لفائد7  السيد (7( كلال  

مكروم  بتاريخ 21 يناير 2121.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   31 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم ))78))).
482I

SACO CONSEIL

YANCOM CREATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تحويل الشكل القانوني للشركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

  YANCOM CREATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

و عنوان مقرها االآتلاعي ملك نزهة 
رقم 4 مركز ايت اورير مراكش - 

41111 مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(1174(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2121 يناير   21 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   31 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم ))8))).
483I

E&R CONSULTING

INFOMEDIAIRE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آديد للشركة

E&R CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI (3
 RES LES ALPES 1ER ETAGE

 N°8 MAARIF CASABLANCA2 ،
20300، CASABLANCA MAROC

INFOMEDIAIRE  شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 34 

مصطفى املنفلوطي حي كوتيي - 
21511 الدارالبيضاء املغرب.
تعيين مسيف آديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.42288(

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين   2121 يناير   18 املؤرخ في 
مسيف آديد للشركة السيد(7( زيداني 

يوسف  كلسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728422.

484I

MOORISH

PENOVA
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة   

، 21181، الدار البيضاء املغرب
PENOVA شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 
بويسيسو إقامة نعلة 2 الطابق 
5 الشقة رقم 58 الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
453279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 2)  آنبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PENOVA
األعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهربائية واأللية.
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق   2 نعلة  إقامة  بويسيسو 
 - البيضاء  الدار   58 رقم  الشقة   5

21111 الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : واالن  املهدي  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي واالن عنوانه(ا( رقم 
شارع محلد   ( تجزئة االحلدية   36
مكناس    51111 مكناس   السا س 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد املهدي واالن عنوانه(ا( رقم 
شارع محلد   ( تجزئة االحلدية   36
مكناس    51111 مكناس   السا س 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم )9)727.

485I

اتلانية كازا سنتف

TASSHILAT EL FARHANE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

«تسهيالت الفرحان«
ش.م.م. بشريك واحد برأس مال 

قدره  10.000,00  رهم
)))GH مبنى رقم 5 متجر رقم 36 

أنا�سي - الدار البيضاء.
رقم التقييد في السجل التجاري 

322427
الحل املبكر للشركة
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 « قرر الشريك الوحيد لشركة   .I
تسهيالت الفرحان » ش.م.م. بشريك 

واحد ، بتاريخ 10/31/2019 ،
حل مبكر للشركة انطالقا من   •

نفس اليوم؛ 

السيد  مصفي،  بصفة  تعيين   •
محلد فرحان مدير للشركة، القاطن 
سيدي   4 رقم   56 القدس.  حي  في 

البفنو�سي - الدار البيضاء.
باملقر  التصفية  مقر  تحديد   •

االآتلاعي للشركة؛
كتابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحكلة التجارية في الدار 
البيضاء بتاريخ  27/11/2019  تحت 

عد  )55)72.
486I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

HABIT-CHIC
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

HABIT-CHIC شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 176) 
شقة رقم 4 اسكجور صوكوما 
مراكش - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
97487

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 4) 
القانون  تم إعدا    21(9 يونيو  من 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
HABIT- : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CHIC
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس الجاهز7.
رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
176) شقة رقم 4 اسكجور صوكوما 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
الزهراء  فاطلة  املنياري  السيد7 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الزهراء  فاطلة  املنياري  السيد7 
 (66 علار7   ( اقامة املنار  عنوانه(ا( 
مراكش   41111 مراكش   3 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الزهراء  فاطلة  املنياري  السيد7 
 (66 علار7   ( اقامة املنار  عنوانه(ا( 
مراكش   41111 مراكش   3 رقم 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
من   27 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

يونيو 9)21 تحت رقم 66)16).

487I

بينيفيكوم

 SOCIETE SILVER STREAM
NEGOCE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بينيفيكوم
3) زنقة علر بنجلون األطلس ، 

31111، فاس املغرب
 SOCIETE SILVER STREAM

NEGOCE SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 3)، زنقة 
44 حي األمل باب السيفر - 11)31 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE SILVER STREAM

.NEGOCE SARL AU
مختلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مجال  في  جصوصا  و  البناء  أعلال 
املتاآر7  عقاري،  منعش  الكهرباء، 
البضائع،  ونقل  امليا ين  آليع  في 
اإلستيفا  و التصدير وعلى العلوم كل 
العلليات املرتبطة بكيفية مباشر7 أو 

غيف مباشر7 بهذا النشاط.
عنوان املقر االآتلاعي : 3)، زنقة 
 31(11  - حي األمل باب السيفر   44

فاس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد حلدون سفيان 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حلدون سفيان عنوانه(ا( 
ظهر  الدولة  تجزئة   ،2( زنقة   ،7

الخليس  11)31 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد حلدون سفيان عنوانه(ا( 
ظهر  الدولة  تجزئة   ،2( زنقة   ،7

الخليس  11)31 فاس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
1)  آنبف  بتاريخ  بفاس   التجارية 

9)21 تحت رقم 3952/19.
489I

ste controle balance sarl

MIZOUNE IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia  marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
  MIZOUNE IMMOBILIERE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي متجر أ 
الرقم 28 تجزئة النسيم ) مكناس  - 

51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48935
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. MIZOUNE IMMOBILIERE
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري .
أ  متجر   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الرقم 28 تجزئة النسيم ) مكناس  - 

51111 مكناس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99سنة سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 MIZOUNE الشركة 
حصة   IMMOBILIERE  :  1.000

بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد الحاج االحلر  : 311 بقيلة 

11)  رهم.
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 311  : االحلر   محلد  السيد 
بقيلة 11)  رهم.

السيد7 فاطنة لحلر  : 211 بقيلة 
11)  رهم.

 211  : االحلر   املهدي  السيد 
بقيلة 11)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  الحاج االحلر   السيد 
28 تجزئة النسيم )  51111 مكناس 

املغرب.
عنوانه(ا(  السيد محلد االحلر  
مكناس   51111 تجزئة النسيم    28

املغرب.
عنوانه(ا(  السيد7 فاطنة لحلر  
28 تجزئة النسيم ) 51111 مكناس 

املغرب.
عنوانه(ا(  السيد املهدي االحلر  
مكناس   51111   ( النسيم   28 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  السيد محلد االحلر  
مكناس   51111 تجزئة النسيم    28

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
2)  آنبف  بتاريخ  التجارية بلكناس  

9)21 تحت رقم 5128.
491I

ELYX CONSULTING

 UPLINE INFRASTRUCTURE
INVESTMENTS

شركة املساهلة
توسيع نشاط الشركة 

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 UPLINE INFRASTRUCTURE
INVESTMENTS شركة املساهلة

وعنوان مقرها االآتلاعي  3 ،شارع 
باب املنصور ،بناية س   - 21151  

الدارالبيضاء  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.232177

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   21(9 3)  آنبف  في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
أو    / و  املالية   األ وات  -إ ار7 
االحتفاظ بلجلوعة من املساهلات.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
 16 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 725988.
49(I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 ETABLISSEMENT RIO
 DE ORO HOSPITALITY

ACADEMY PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 ETABLISSEMENT RIO DE ORO
 HOSPITALITY ACADEMY PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

46 شارع الوالء زنقة عبد الخالق 
طوريس الداجلة - 73111 الداجلة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(5223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 ETABLISSEMENT RIO DE ORO
.HOSPITALITY ACADEMY PRIVE
التدريب   : غرض الشركة بإيجاز 
آليع  وعلى  أشكاله  بجليع  املنهي 
لجليع  املخصصة  الدعم  أشكال 
الجلهور بلا في ذلك أعضاء مجالس 

األعلال..
رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الخالق  عبد  زنقة  الوالء  شارع   46
الداجلة   73111  - طوريس الداجلة 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : بنعلر  سار7  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  بنعلر  سار7  السيد7 
الوالي  السيد  اقامة  الوالء  شارع 

الداجلة 73111 الداجلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  بنعلر  سار7  السيد7 
الوالي  السيد  اقامة  الوالء  شارع 

الداجلة 73111 الداجلة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

يناير 2121 تحت رقم 72.
492I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 SOCIETE D›ETUDE
 D›AMENAGEMENT ET

DECORATION
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 SOCIETE D›ETUDE

 D›AMENAGEMENT ET
DECORATION شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي القسم 2 
شارع تلايا علار7 5 رقم 14 الداجلة 

- 73111 الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5233
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
متبوعة  الشركة  تسلية 
بلختصر  اإلقتضاء  عند 
 SOCIETE D’ETUDE  : تسليتها 
 D’AMENAGEMENT ET

.DECORATION
أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء العامة
األنشطة السياحية

مختلف  من  ومقتفحات   راسات 
الزجارف.

عنوان املقر االآتلاعي : القسم 2 
شارع تلايا علار7 5 رقم 14 الداجلة 

- 73111 الداجلة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 251   : السيد عبد القا ر سعيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
251 حصة    : السيد حيا7 سعيد 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد اسلاء بنحدو :  251 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد محلد عبد الصلد بنحدو 
11)  رهم  بقيلة  حصة   251   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
سعيد  القا ر  عبد  السيد 
زنقة النخيل الوازيس   68 عنوانه(ا( 
21111 الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (6(7

عنوانه(ا(  سعيد  حيا7  السيد7 
شارع بئف انزران اقامة الصفاء طابق 
4 شقة )) املعاريف البيضاء 21111 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا(  بنحدو  اسلاء  السيد7 
95 وآد7  شارع يعقوب النصور رقم 

61111 وآد7  املغرب.
السيد محلد عبد الصلد  بنحدو 

عنوانه(ا( فرنسا ---- فرنسا فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  بنحدو  اسلاء  السيد7 
95 وآد7  شارع يعقوب النصور رقم 

61111 وآد7  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

يناير 2121 تحت رقم 81.

493I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

FOUR M DEVELOPMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
FOUR M DEVELOPMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي موالي 
رشيد رقم 647 الداجلة - 73111 

الداجلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(5225
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FOUR : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.M DEVELOPMENT

شراء   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو بيع أو استيفا  أو تصدير أو توزيع 

أو تلثيل ونقل آليع أنواع املعدات 

واملوا  أو األآهز7 أو املركبات الدارآة 

أو الثابتة أو قطع الغيار أو املنتجات 

أو  الزراعية  املنتجات  أو  املصنعة 

املصنوعات  أو  النباتات  أو  البذور 

اليدوية أو غيفها ؛

موا   وتوزيع  وتسويق  تصنيع   •

البناء واملوا  الصحية األجرى..

عنوان املقر االآتلاعي : حي موالي 

 73111  - الداجلة   647 رقم  رشيد 

الداجلة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : السيد املصطفي مهراوي 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

  : ضالع  مصطفى  محلد  السيد 

511 حصة بقيلة 11)  رهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

مهراوي  املصطفي  السيد 

عنوانه(ا( شارع املسيف7 الخضراء رقم 

77 السلار7 72111 السلار7 املغرب.

ضالع  مصطفى  محلد  السيد 

عنوانه(ا( حي ولي العهد شارع القوات 

العيون   71111  ((6 املساعد7 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

مهراوي  املصطفي  السيد 

عنوانه(ا( شارع املسيف7 الخضراء رقم 

77 السلار7 72111 السلار7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

يناير 2121 تحت رقم 73.

494I

M.A.I GROUPE SERVICE

RACHDAR IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC

RACHDAR IMMO شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 رقم 

383 شقة رقم 6) اقامات الكولف   

- 4111) القنيطر7 املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

53847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 8)  آنبف 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RACHDAR IMMO

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 
العقاري 

االشغال املختلفة.

عنوان املقر االآتلاعي : علار7 رقم 

383 شقة رقم 6) اقامات الكولف   - 

4111) القنيطر7 املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد علا  اال ري�سي البوزيدي :  

511 حصة بقيلة 11)  رهم للحصة

السيد مايك قدور7  :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  قدور7   مايك  السيد 

 (4111 مهدية  قصبة   (9 تجزئة 

القنيطر7 املغرب .

السيد علا  اال ري�سي البوزيدي 
 87 رقم  فيال  االسلاعلية  عنوانه(ا( 

4111) القنيطر7 املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  قدور7   مايك  السيد 
 (4111 مهدية  قصبة   (9 تجزئة 

القنيطر7 املغرب 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بتاريخ  بالقنيطر7   االبتدائية 

 آنبف 9)21 تحت رقم 73769.

495I

ZIZMULTISERVICES

  WBRATHER TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

ZIZMULTISERVICES
 9RUE URUGUAY RES CHAIMAE

 2EME ETAGE N 3 ، 90000،
TANGER MAROC

  WBRATHER TRAVAUX  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي املرس 
اشنا  2 أ رقم القطعة 3241 طنجة 

- 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13(93
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 21  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. WBRATHER TRAVAUX  SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

. Construction divers et Négoce
عنوان املقر االآتلاعي : حي املرس 
اشنا  2 أ رقم القطعة 3241 طنجة 

- 91111 طنجة املغرب.



(6(5 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد هللا ايت وشبو :  511 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 511   : السيد محلد ايت وشبو  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

وشبو  ايت  هللا  عبد  السيد 

عنوانه(ا( حي ابور شارع القدس زنقة 
41 رقم 58 91111 طنجة  املغرب .

وشبو   ايت  محلد  السيد 

زنقة  العزيفات  حي  عنوانه(ا( 

طنجة    91111  22 رقم  سعدزغلول 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

وشبو  ايت  هللا  عبد  السيد 

عنوانه(ا( حي ابور شارع القدس زنقة 
41 رقم 58 91111 طنجة املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (7 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم )49.

496I

NOBLACTION

MARRAKECH SIGNATURE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة األميف7 

3 الطابق األول رقم 5)، 41111، 

مراكش املغرب

 MARRAKECH SIGNATURE

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

يعقوب املريني علار7 تاشفين 

شقة رقم ) آليز مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.743(3

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 يناير   19 في  املؤرخ 

املصا قة على :
لزرق  سلمى    )7) السيد  تفويت 
511 حصة اآتلاعية من أصل 511 
ابتسام   )7) السيد  لفائد7   حصة 

شوقي بتاريخ 19 يناير 2121.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   21 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 454))).

497I

DARAA AUDIT

ASSIABOUSSOU TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

DARAA AUDIT
826 شارع القدس عين الشق الدار  
البيضاء ، 41111، الدار البيضاء 

املغرب
 ASSIABOUSSOU TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي أسيف 
 A13  - شقة A2 الجلاعية بلوك

41191 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(757
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 23  آنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ASSIABOUSSOU TRAVAUX
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.
أسيف   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 A13  - شقة   A2 بلوك  الجلاعية 

41191 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 611   : بوصو  مصطفى  السيد 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 411   : الجر اني  هند  السيد7 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى بوصو عنوانه(ا( 
 45512 سكور7   فالح  سيدي   وار 

ورزازات املغرب.
السيد7 هند الجر اني عنوانه(ا( 
شقة   A2 بلوك  الجلاعية  أسيف 

A(3    41191 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد مصطفى بوصو عنوانه(ا( 
 45512 سكور7   فالح  سيدي   وار 

ورزازات املغرب
السيد7 هند الجر اني عنوانه(ا( 
أسيف الجلاعية بلوك ا2 شقة ا3)    

41191 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  بلراكش   التجارية 
رقم  تحت   2121 يناير   (3
 M01_20_2034294111277

./2020/D.A.C.E

498I

الهدى تاوريرت أشغال

الهدى تاوريرت أشغال
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

الهدى تاوريرت أشغال
حي املختار السو�سي تاوريرت، 

65811، تاوريرت املغرب
الهدى تاوريرت أشغال شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7(في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 15 حي 
املختار السو�سي تاوريرت 65811 

تاوريرت املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.37(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   21(9 نونبف   31 املؤرخ في 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ  أشغال   تاوريرت  الهدى 
وعنوان  41.111  رهم  رأسلالها 
املختار  حي   15 اإلآتلاعي  مقرها 
تاوريرت   65811 تاوريرت  السو�سي 

املغرب نتيجة ل : جسار7.
حي   15 و حد  مقر التصفية ب 
 65811 تاوريرت  السو�سي  املختار 

تاوريرت املغرب. 
و عين:

و  املرابط  بالقاسم   السيد(7( 
السو�سي  املختار  حي   15 عنوانه(ا( 
65811 تاوريرت املغرب كلصفي (7( 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 
حي   15  : الوثائق املتعلقة بالتصفية 

املختار السو�سي
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بتاوريرت  بتاريخ 8)  آنبف 

9)21 تحت رقم ))4.
499I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة العيون الساقية 

الحلراء

STE FRERES NOUF
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة 
العيون الساقية الحلراء

صندوق البفيد 2266 ، 71111، 
العيون املغرب

STE FRERES NOUF شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي الفتح 

زنقة الجيز7 رقم 41 - 71111 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
316(7
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FRERES NOUF

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

و الخدمات املختلفة التجار7 العامة 

االستفا  والتصدير.

عنوان املقر االآتلاعي : حي الفتح 

زنقة الجيز7 رقم 41 - 71111 العيون 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

النوفاللي  الها ي  محلد  السيد 

11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

النوفاللي  الها ي  محلد  السيد 

عنوانه(ا( حي الفتح زنقة الجيز7 رقم 

41 71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

النوفاللي  الها ي  محلد  السيد 

عنوانه(ا( حي الفتح زنقة الجيز7 رقم 

41 71111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 222/2020.

511I

PREMIUM FINANCE

ELITE BRIQ
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ELITE BRIQ شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شقة رقم 

7  علار7 2 شارع زاوية النقيب لوفي 

وفركل - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(12177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ELITE  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.BRIQ

غرض الشركة بإيجاز : تاآر موا  

البناء بالتقسيط

عنوان املقر االآتلاعي : شقة رقم 

2 شارع زاوية النقيب لوفي  7  علار7 

وفركل - 41111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : سلمي  رشيد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  سلمي  رشيد  السيد 
الفضل    ( الشقة   88 رقم   ( علار7 

41111 مركش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  سلمي  رشيد  السيد 
الفضل    ( الشقة   88 رقم   ( علار7 

41111 مركش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 651))).
51(I

PREMIUM FINANCE

CLICK201
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

CLICK201 شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شقة رقم 
7  علار7 2  شارع زاوية النقيب لوفي 

وفركل - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(12179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.CLICK201
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتواصل.

عنوان املقر االآتلاعي : شقة رقم 
7  علار7 2  شارع زاوية النقيب لوفي 

وفركل - 41111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : شاكيف  رشيد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد شاكيف عنوانه(ا( ايت 
 45(51 علي والحاج   بومالن  ا س 

تنغيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد رشيد شاكيف عنوانه(ا( ايت 
 45(51 بومالن  ا س  علي والحاج  

تنغيف املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم )65))).

512I

garrigues maroc, sarlau

SUN PACK
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تعيين مسيف آديد للشركة

garrigues maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,
 Maârif ، 20100، casablanca

maroc
SUN PACK  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
 Route وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 d’agadir, Douar El Bacha, Saada
.- 40000 Marrakech Maroc

تعيين مسيف آديد للشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.6889(
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تم تعيين  23  آنبف  املؤرخ في 
السيد(7(  للشركة  آديد  مسيف 
  Pertusa Sanchez-Vallejo Mario

كلسيف آجر.
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تبعا لقبول استقالة املسيف.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 858.
513I

MEDZAR SARL AU

MEDZAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأسلال الشركة

MEDZAR SARL AU
5 ملر البيف�سي حي املستشفيات ، 

21511، الدار البيضاء املغرب
MEDZAR SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي ملر 

البف�سي 5 حي املستشفيات  - 21511 
الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.34(((9

العام  الجلع  بلقت�سى 
مارس   (3 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   21(9
»200.000,00  رهم«  قدره  بلبلغ 
إلى  »100.000,00  رهم«  من  أي 
  : طريق  عن  »300.000,00  رهم« 
أرباح أو عالوات  أو  إ ماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 9)21 تحت رقم 83)698.
514I

USINAGE ANBDAD SARL AU

 USINAGE ANBDAD
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

USINAGE ANBDAD SARL AU
حي القدس تجزئة الحليدية زنقة 
3 رقم 54 برنو�سي الدار البيضاء ، 

21511، الدار البيضاء املغرب

 USINAGE ANBDAD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 47، شارع 

اللة ياقوت، الطابق 5 الدار البيضاء 

- 21511 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

452763

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.USINAGE ANBDAD SARL AU
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ألعلال الخراطة والتشغيل امليكانيكي 

، أعلال الضغط ، األعلال املعدنية ، 

املعا ن وامليكانيكية -

أو  تعديل  أو  تصنيع  أو  تصليم 

قطع  من  العديد  تجليع  أو  إصالح 

الغيار واأل وات واملنتجات املعدنية. 

املضخات   ، التفوس   ، املحركات 

والضواغط.

الغيار  قطع  من  العديد  طحن 

واأل وات واالكسسوارات واملنتجات 

املعدنية.

حفر العديد من القطع واأل وات 

وامللحقات واملنتجات املعدنية.

الغيار  قطع  من  العديد  تحول 

واأل وات واالكسسوارات واملنتجات 

املعدنية.

الغيار  قطع  من  العديد  صب 

واأل وات واالكسسوارات واملنتجات 

املعدنية.

لحام العديد من القطع واأل وات 

وامللحقات واملنتجات املعدنية.

القطع  من  العديد  تصنيع 

واملنتجات  وامللحقات  واأل وات 

املعدنية

النسيج  مور   ، تستعد   ، قطع 

مختلف   ، والتكيف  التصحيح 

األعلال.

وبيع  وشراء  وتصدير  استيفا  

الضرورية  وامللحقات  واملنتجات 

للعنصر االآتلاعي.

وبشكل عام ، فإن آليع العلليات 

التجارية والصناعية واملالية واملنقولة 

والعقارية ترتبط بشكل مباشر أو غيف 

املذكور7 أعاله  مباشر بأحد األشياء 

والتي يلكن أن تدعم تطوير الشركة..

عنوان املقر االآتلاعي : 47، شارع 

اللة ياقوت، الطابق 5 الدار البيضاء 

- 21511 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : انبدا   محلد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد انبدا  عنوانه(ا( حي 

القدس تجزئة الحليدية زنقة 3 رقم 

 21511 البيضاء  الدار  برنو�سي   54

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد انبدا  عنوانه(ا( حي 

القدس تجزئة الحليدية زنقة 3 رقم 

 21511 البيضاء  الدار  برنو�سي   54

الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 726595.

515I

امغار عبد الغافور

KSCLEAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور
شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 
) الطابق االول تطوان ، 93111، 

تطوان املغرب
KSCLEAN شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي املنطقة 
الصناعية تجزئة 94 طريق مرتيل - 

51)93 مرتيل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

26339
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.KSCLEAN
صنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصابون.
املنطقة   : عنوان املقر االآتلاعي 
 - طريق مرتيل   94 الصناعية تجزئة 

51)93 مرتيل املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 34   : محلد  اكسيسو  السيد 

حصة بقيلة 111.)  رهم للحصة .
 33   : هشام  اكسيسو  السيد 

حصة بقيلة 111.)  رهم للحصة .
السيد اكسيسو طارق :  33 حصة 

بقيلة 111.)  رهم للحصة .
 34  : محلد  اكسيسو  السيد   

بقيلة 111.)  رهم.
السيد اكسيسو هشام : 33 بقيلة 

111.)  رهم.
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السيد اكسيسو طارق : 33 بقيلة 

111.)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اكسيسو محلد عنوانه(ا( 

شارع الجيش امللكي اقامة زيد الطابق 

تطوان   93111 تطوان   (4 شقة   7

املغرب.

السيد اكسيسو هشام عنوانه(ا( 

 93111 35 تطوان  شارع بيفوت رقم 

تطوان املغرب.

السيد اكسيسو طارق عنوانه(ا( 

 93111 35 تطوان  شارع بيفوت رقم 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد اكسيسو محلد عنوانه(ا( 

شارع الجيش امللكي اقامة زيد الطابق 

تطوان   93111 تطوان   (4 شقة   7

املغرب

السيد اكسيسو طارق عنوانه(ا( 

 93111 35 تطوان  شارع بيفوت رقم 

تطوان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت رقم 29)1.

516I

FIDU.PRO CONSULTING

ILYASS BATIMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق)) رقم 29  الدار البيضاء ، 

1، الدار البيضاء املغرب

ILYASS BATIMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ملتقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

)) الرقم 29 الدار البيضاء - 1111  

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري -.

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 أكتوبر   28 في  املؤرخ 

املصا قة على :
إلياس عنباري   )7) تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   331

 )7) السيد  لفائد7   حصة   (.111

 28 بتاريخ  حشا ي  كريم  محلد 

أكتوبر 9)21.
إلياس عنباري   )7) تفويت السيد 

أصل  من  اآتلاعية  حصة   331

 )7) السيد  لفائد7   حصة   (.111

محلد عليف بتاريخ 28 أكتوبر 9)21.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 9)21 تحت رقم 721429.

517I

sté al hoceima compta sarl au

Société SEFOJAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

sté al hoceima compta sarl au

الحسيلة ، 32111، الحسيلة 

املغرب

Société SEFOJAS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وار 

ابلوقن ايت يوسف اوعلي - 32111 

الحسيلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

296(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Société SEFOJAS SARL
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

:  وار  االآتلاعي  املقر  عنوان 

 32111  - ابلوقن ايت يوسف اوعلي 

الحسيلة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 (25   : السيد السعلاري آلال 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 (25   : السيد السعلاري محلد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 (25   : سليف  بوشفيق  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 (25   : السيد7 القشعيوي عالية 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

آلال  السعلاري  السيد 

املنزه  حي  الخليج  شارع  عنوانه(ا( 

32111 الحسيلة املغرب.

محلد  السعلاري  السيد 

 32111 الخليج  شارع   39 عنوانه(ا( 

الحسيلة املغرب.

عنوانه(ا(  سليف  بوشفيق  السيد 

31 شارع املحيط حي املر�سى 32111 

الحسيلة املغرب.

عالية  القشعيوي  السيد7 

املوحدين  شارع   ((8 عنوانه(ا( 

32111 الحسيلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

آلال  السعلاري  السيد 

املنزه  حي  الخليج  شارع  عنوانه(ا( 

32111 الحسيلة املغرب

عنوانه(ا(  سليف  بوشفيق  السيد 

31 شارع املحيط حي املر�سى 32111 

الحسيلة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالحسيلة  بتاريخ 23 يناير 

2121 تحت رقم 85.

518I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة بني مالل جنيفر7 - 

ملحقة جنيفر7

IMAFT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

املركز الجهوي لالستثلار لجهة بني 
مالل جنيفر7 - ملحقة جنيفر7

مقر ملحقة غرفة بني مالل -جنيفر7 
بخنيفر7 الحي اال اري -  طريق 
تا لة، 54111، جنيفر7 املغرب
IMAFT شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم)زنقة 
1) حي املسيف7 السفلى - 54111 

جنيفر7 املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.2419

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 25 أكتوبر 9)21 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
السفلى  املسيف7  حي   (1 »رقم)زنقة 
»رقم  إلى  جنيفر7 املغرب«   54111  -
الطابق االول حي املسيف7   25 زنقة   (

السفلى - 54111 جنيفر7  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (7 بتاريخ  االبتدائية بخنيفر7  

2121 تحت رقم 6).
519I

MATCOMPTA SNC

CITY HÔTELIÈRE DU NORD
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MATCOMPTA SNC
 AV MARCHE VETRE MM EL
 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC
 CITY HÔTELIÈRE DU NORD

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع ابي 
الحسن الشا لي علار7 رانيا ) ط 3 

شقة 25 - 91111 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(13545

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CITY  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.HÔTELIÈRE DU NORD
تسييف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفنا ق.
عنوان املقر االآتلاعي : شارع ابي 
 3 ط   ( الحسن الشا لي علار7 رانيا 

شقة 25 - 91111 طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
بالقايد  الخالق  عبد  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
 : بالقايد  الخالق  عبد  السيد 

111) بقيلة 11)  رهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
بالقايد  الخالق  عبد  السيد 
عنوانه(ا( شارع ابي الحسن الشا لي 
 91111 25 3 شقة  ) ط  علار7 رانيا 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
بالقايد  الخالق  عبد  السيد 
عنوانه(ا( شارع ابي الحسن الشا لي 
 91111 25 3 شقة  ) ط  علار7 رانيا 

طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم )82.

5(1I

AUTOREX

AUTOREX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تغييف تسلية الشركة

AUTOREX

 RUE URUGUAY 7 LOCAL24

 TANGER TANGER، 90000،

TANGER Maroc

AUTOREX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها االآتلاعي 

 Uruguay local 24 7,Uruguay,7

.local 24 7 TANGER MAROC

تغييف تسلية الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

(11837

 بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم تغييف   21(9 7)  آنبف  املؤرخ في 

 AUTOREX« من  الشركة  تسلية 

. »TIJANI MB CAR« إلى »SARL

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (4 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 9)3.

5((I

DOUAE CHMAMS COMPTA ET CONSEIL

STE SONIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 DOUAE CHMAMS COMPTA ET

CONSEIL

 RES IBN SINA 1 IMM A 8 APPT

 9 VN BP 7215 VN MEKNES،

50000، MEKNES MAROC

STE SONIL SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي باب كبيش 

نعيم 7 برنامج الهتاء علار7 »ف« 

شقة 5 الطابق االول  - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

49213

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SONIL SARL
غرض الشركة بإيجاز : كراء وحد7 

صناعية.
باب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
علار7  الهتاء  برنامج   7 نعيم  كبيش 
»ف« شقة 5 الطابق االول  - 51111 

مكناس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 218   : السيد بوشيخ نورالدين  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد بوشيخ فوزي :  24) حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد بوشيخ سفيان :  84 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
 (1   : زبيد7  الحلو�سي  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
2) حصة    : السيد7 بوشيخ امال 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد7 بوشيخ جولة :  2) حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
25 حصة    : السيد بوشيخ جالد 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد بوشيخ لسامة :  25 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
 85   : هاللية  حدوش  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد7 بوشيخ نا ية :  83 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد7 بوشيخ سهام :  83 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد7 بوشيخ سليف7 :  83 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
 83   : صالحة  بوشيخ  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد7 بوشيخ حنان :  83 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
نورالدين   بوشيخ  السيد 
ح.ص  صوريلاك  شركة  عنوانه(ا( 
مكناس   51111 بوزكري   سيدي 

املغرب..
عنوانه(ا(  فوزي  بوشيخ  السيد 
سيدي  ح.ص  صوريلاك  شركة 

بوزكري  51111 مكناس املغرب..
السيد بوشيخ سفيان عنوانه(ا( 
سيدي  ح.ص  صوريلاك  شركة 

بوزكري  51111 مكناس املغرب..
السيد7 الحلو�سي زبيد7 عنوانه(ا( 
سيدي  ح.ص  صوريلاك  شركة 

بوزكري  51111 مكناس املغرب..
عنوانه(ا(  امال  بوشيخ  السيد7 
سيدي  ح.ص  صوريلاك  شركة 

بوزكري  51111 مكنلس املغرب..
عنوانه(ا(  جولة  بوشيخ  السيد7 
سيدي  ح.ص  صوريلاك  شركة 

بوزكري  51111 مكناس املغرب..
عنوانه(ا(  جالد  بوشيخ  السيد 
سيدي  ح.ص  صوريلاك  شركة 

بوزكري  51111 مكناس املغرب..
عنوانه(ا(  اسامة  بوشيخ  السيد 
سيدي  ح.ص  صوريلاك  شركة 

بوزكري  51111 مكناس املغرب..
السيد7 حدوش هاللية عنوانه(ا( 
سيدي  ح.ص  صوريلاك  شركة 

بوزكري  51111 مكناس املغرب.
عنوانه(ا(  نا ية  بوشيخ  السيد7 
سيدي  ح.ص  صوريلاك  شركة 

بوزكري  51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد بوشيخ نورالدين عنوانه(ا( 
سيدي  ح.ص  صوريلاك  شركة 

بوزكري  51111 مكناس املغرب
عنوانه(ا(  فوزي  بوشيخ  السيد 
سيدي  ح.ص  صوريلاك  شركة 

بوزكري  51111 مكناس املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   23 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 8)4.
5(2I
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منجزات الشلال

مقاولة منجزات الشمال
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

منجزات الشلال
فيال السالم طريق مغارا7 هرقل رقم 
1)) طنجة ، 91111، طنجة املغرب
مقاولة منجزات الشلال شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي املجلع 
السكني العرفان ، العلار7 333، 
الشقة 6 - 91141 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(69(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 15  آنبف 9)21 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
العلار7   ، العرفان  السكني  »املجلع 
طنجة   91141  -  6 الشقة   ،333
هرقل  مغارات  »طريق  إلى  املغرب« 
 91141  -  .((1 رقم  السالم  تجزئة 

طنجة  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   15 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 32.
5(3I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

WIRIZ INDUSTRIE
إعالن متعد  القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
WIRIZ INDUSTRIE  »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: الحي 

الصناعي الشطر 37)-38) الداجلة 
- 73111 الداجلة املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.(4375

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 يناير   (7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 (11 فئة  من  حصة   .(21 تفويت 

 رهم للحصة من طرف السيد: نيجة 

 BLUE STOP :املدرج، لفائد7 الشركة

S.L

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تفويت 91). حصة من فئة 11)  رهم 

 EMILIO:السيد طرف  من  للحصة 

لفائد7   ،VIVIAN VAZQUEZ

BLUE STOP S.L :الشركة

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تفويت 71. حصة من فئة 11)  رهم 

نيجة  السيد:  طرف  من  للحصة 

 PREMIUM لفائد7 الشركة:  املدرج، 

SERVICES OVERSEAS SARL

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تفويت 1)3. حصة من فئة 11)  رهم 

 EMILIO:السيد طرف  من  للحصة 

لفائد7   ،VIVIAN VAZQUEZ

 SYNERGIA SEA FOOD الشركة: 

MAROC SARL

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

BLUE STOP S.L و  تعيين الشركات: 

 PREMIUM SERVICES OVERSEAS

 SYNERGIA SEA FOODو  SARL

 MAROC SARSYNERGIA SEA

 FOOD MAROC SARL

قرار رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 EMILIO VIVIAN:السيد استقالة 

VAZQUEZ من مهام تسييف الشركة. 

:نيجة املدرج  وتاكيد استلرار السيد 

في مهام تسييف الشركة باالضافة الى 

 ORTIZ VAZQUEZ السيد:  تعيين 

ANTONIO كلسييف ثاني  للشركة  

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
القانون  من  6و7و5)  البند  تغييف 

االسا�سي للشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بتاريخ  االبتدائية بوا ي الدهب  

يناير 2121 تحت رقم 88.

5(4I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE EL KARCHI FRERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تعيين مسيف آديد للشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
علار7 نوميديا شارع محلد الخامس 

الطابق 2الشقة3 تاز7 ، 35111، 
تاز7 املغرب

  STE EL KARCHI FRERE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 48) بلوك 
3 حي الرشا  تاز7 - 35111 تاز7 

املغرب.
تعيين مسيف آديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3817

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   2121 يناير   18 املؤرخ في 
السيد(7(  للشركة  آديد  مسيف 

الكر�سي احلد كلسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

2121 تحت رقم 57.

5(5I

fiduciaire le point

SOGIM
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 3((

20200، casa maroc
SOGIM شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية(

 RUE 4 وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 ADELOUAHAB AZZAQQAQ

 ETG N°1 APPT N°1 BELVEDERE
 –CASABLANCA - 20200

.CASABLANCA MAROC
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.3159(9

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر حل   2121 يناير   29 املؤرخ في 
محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة 
  SOGIM الوحيد  الشريك  ذات 
51.111  رهم  رأسلالها  مبلغ 
 RUE  4 اإلآتلاعي  مقرها  وعنوان 
 ADELOUAHAB AZZAQQAQ
 ETG N°1 APPT N°1 BELVEDERE
 –CASABLANCA - 20200
CASABLANCA MAROC نتيجة ل : 

.ACTIVITE PEU RENTABLE
 RUE  4 و حد  مقر التصفية ب 
 ADELOUAHAB AZZAQQAQ
 ETG N°1 APPT N°1 BELVEDERE
 –CASABLANCA - 20200

 .CASABLANCA MAROC
و عين:

 ZAHIRA  LAHRAYMI )7)السيد
 RUE 96 N (7 GR عنوانه(ا(  و 
 T EL OULFA CASA 20200
كلصفي   CASABLANCA MAROC

(7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم ))7265.
5(6I

smaticomp

ALWAFA OPC SARL AU  
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

  ALWAFA OPC SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي )5) شارع 
اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 
اليسرئ ن ج حي املعاريف - 21331 



(63( الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

454915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALWAFA OPC SARL AU

آليع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال البناء.

عنوان املقر االآتلاعي : )5) شارع 

اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 

 21331  - اليسرئ ن ج حي املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الرزاق فقيف :  111.) 

حصة بقيلة 11.111)  رهم للحصة

 (111  : السيد عبد الرزاق فقيف 

بقيلة 11.111)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الرزاق فقيف عنوانه(ا( 
 91111 (1 4) رقم  حي الرميلة زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد عبد الرزاق فقيف عنوانه(ا( 
 91111 (1 4) رقم  حي الرميلة زنقة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 3)7289.

5(7I

smaticomp

FLUI PLOMB SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

FLUI PLOMB SARL AU شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي )5),شارع 
اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 

االريف - 21331 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
454917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 FLUI  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.PLOMB SARL AU
غرض الشركة بإيجاز :  مقاول في 

اآهز7 التدفئة و تكييف الهواء.
عنوان املقر االآتلاعي : )5),شارع 
اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 
الدارالبيضاء   21331  - االريف 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : الكديب  السيد محلد 
حصة بقيلة 11.111)  رهم للحصة

 (111  : الكديب  محلد  السيد 
بقيلة 11.111)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

الكديب عنوانه(ا(  السيد محلد 
علار7   4( م س   12 البيضاء  اقامة 
موالي رشيد    12 طابق   (1 رقم   15

27511 الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الكديب عنوانه(ا(  السيد محلد 
علار7   4( م س   12 البيضاء  اقامة 
موالي رشيد    12 طابق   (1 رقم   15

27511 الدارالبيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 4)7289.
5(8I

MARCHICA CONSEIL

NADORSKY
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق )، شقة 

)، الناظور. ، 62111، الناظور 
املغرب

NADORSKY شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي بدوار افرا, 
بني بويفرور، قلعية ، الناطور - 

62672 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(9589

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.NADORSKY

 .(  : بإيجاز  الشركة  غرض 
استغالل فندق.

2.استغالل وحد7 سياحية.
3. استغالل مطعم مقهي و قاعة 

شاي
بدوار   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
افرا, بني بويفرور، قلعية ، الناطور - 

62672 الناظور املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

111.111.)  رهم، مقسم كالتالي:
 4.511   : مختاري  السيد صالح 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد محلد املنصوري :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
  Christian  Markus السيد 
REININGER  :  4.500 حصة بقيلة 

11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  مختاري  صالح  السيد 
قلعية،  بويفرور،  بني  أفرا،   وار 

الناظور . 62672 الناظور املغرب.
املنصوري  محلد  السيد 
بويفرور،  بني  أفرا،  عنوانه(ا(  وار 
الناظور   62672 الناظور   قلعية، 

املغرب.
  Christian  Markus السيد 
 Gemeinde, )عنوانه(ا  REININGER
 Niedernhausen  65572

Niedernhausen املانيا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  مختاري  صالح  السيد 
قلعية،  بويفرور،  بني  أفرا،   وار 

الناظور  62672 الناظور املغرب
املنصوري  محلد  السيد 
بويفرور،  بني  أفرا،  عنوانه(ا(  وار 
الناظور   62672 الناظور   قلعية، 

املغرب
  Christian  Markus السيد 
 Gemeinde, )عنوانه(ا  REININGER
 Niedernhausen  65527

Niedernhausen املانيا.



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (63(

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 28 يناير 

2121 تحت رقم 7)).

5(9I

ELKA CONSULTING

ألك بارتنيف 
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ELKA CONSULTING

 AVENUE MOHAMED ((6

 5 REDIDENCE HADIKKA

 BUREAU NUM 2 ENTRE SOL ،

90000، TANGER MAROC

ألك بارتنيف شركت ذات املسؤوليات 

املحدو ت شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 6)) شارع 

محلد 5 إقامة الحديقة مكتب رقم 

2 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

ألك   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

املسؤوليات  ذات  شركت  بارتنيف 

املحدو ت.

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات املعلوماتية و معدات و لوازم 

املكتب

بيع األ وات كهربائية منزلية

اشعال بيناء متنوعت.

 ((6  : االآتلاعي  املقر  عنوان 

شارع محلد 5 إقامة الحديقة مكتب 
رقم 2 - 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

السيد الكركراوي البشيف :  111.) 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

البشيف  الكركراوي  السيد 
عنوانه(ا( الكركراوي البشيف، ص ب 
562))، طنجة املدينة ، طنجة  رقم 
طنجة   91111  91111  ، املغرب   ،

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
البشيف  الكركراوي  السيد 
عنوانه(ا( الكركراوي البشيف، ص ب 
562))، طنجة املدينة ، طنجة  رقم 
طنجة   91111  91111  ، املغرب   ،

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

.M(212141691 2121 تحت رقم
521I

o.b.compta

H. A. S. TA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

o.b.compta
)6) شارع محلد الديوري علار7 ب 
رقم 33 ، 4111)، القنيطر7 املغرب

 H. A. S. TA DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 63 زنقة 
سبو و محلد علراوي متجر 6 - 

4111) القنيطر7 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
5385(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 H. A. S. : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TA DISTRIBUTION
محل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لللوا  الغدائية.
زنقة   63  : عنوان املقر االآتلاعي 
 -  6 متجر  علراوي  محلد  و  سبو 

4111) القنيطر7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد7 حسناء أشيبان 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد7 حسناء أشيبان عنوانه(ا( 

القنيطر7 4111) القنيطر7 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 حسناء أشيبان عنوانه(ا( 

القنيطر7 4111) القنيطر7 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطر7  

رقم -.

52(I

CAP AUDIT

TRANS MARHABA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAP AUDIT
 YAACUB MANSOUR 2 ETG 3 N
 5 -TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
  TRANS MARHABA MAROC

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2 يعقوب 
منصور ، الثالثة رقم 5 طنجة 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1312(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TRANS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

. MARHABA MAROC

نقل   :  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وموا   الوقو   وتوزيع  البضائع 

التشحيم.

عنوان املقر االآتلاعي : 2 يعقوب 

طنجة   5 رقم  الثالثة   ، منصور 

91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (11   : الزوا ي  احلد  السيد 

حصة بقيلة 111.)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  الزوا ي  احلد  السيد 

 (( رقم  زنقة78  الجليل  املنظر 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  الزوا ي  احلد  السيد 

 (( رقم  زنقة78  الجليل  املنظر 

91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (4 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229522.

522I



(633 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

ELKA CONSULTING

تفك إنت
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ELKA CONSULTING
 AVENUE MOHAMED ((6
 5 REDIDENCE HADIKKA

 BUREAU NUM 2 ENTRE SOL ،
90000، TANGER MAROC

تفك إنت شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 66) شارع 
محلد 5 إقامة الحديقة مكتب رقم 
-2 91111 - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1329(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
تفك   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
إنت شركة ذات املسؤولية املحدو 7.
غرض الشركة بإيجاز : إستيفا  و 

تاسدير معدات و اثاث املكتب
بيع املعدات التيقنية و املعلوماتية 

بيع اآهز7 املنزل الكهربائة.
عنوان املقر االآتلاعي : 66) شارع 
إقامة الحديقة مكتب رقم   5 محلد 

-2 91111 - 91111 طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
  : امين  محلد  الكركراوي  السيد 
511 حصة بقيلة 1)  رهم للحصة .

 511   : الطاهري  محلد  السيد 
حصة بقيلة 1)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

امين  محلد  الكركراوي  السيد 

امين،  محلد  الكركراوي  عنوانه(ا( 

املدينة  طنجة   ،((562 ص ب رقم 

 91111  91111  ، املغرب   ، طنجة   ،

طنجة املغرب.

السيد محلد الطاهري عنوانه(ا( 

شارع موالي يوسف علار7 ميلوز7 3 

ط 4 رقم )5) طنجة 91111 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

الكركراوي  امين  محلد  السيد 

امين،  محلد  الكركراوي  عنوانه(ا( 

املدينة  طنجة   ،((562 ص ب رقم 

 91111  91111  ، املغرب   ، طنجة   ،

طنجة  املغرب 

السيد محلد الطاهري عنوانه(ا( 

شارع موالي يوسف علار7 ميلوز7 3 

ط 4 رقم )5) طنجة 91111 طنجة 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

.M(212141799 2121 تحت رقم

523I

ORASCO

ORASCO

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ORASCO

 DOUAR BOUSHAB SAADA

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

ORASCO شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وار 

بوسحاب سعا 7    مراكش    41111  

مراكش   املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(12(4(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ORASCO

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الفالحية  املعدات  آليع  وتركيب 

و  ,الكهربائية  الهيدروليكية   ,

الصناعية.

:  وار  االآتلاعي  املقر  عنوان 

بوسحاب سعا 7    مراكش    41111  

مراكش   املغرب .

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد الراشدي يوسف  :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

يوسف   الراشدي  السيد 

سعا 7    بوسحاب  عنوانه(ا(  وار 

41111 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

يوسف   الراشدي  السيد 

سعا 7    بوسحاب  عنوانه(ا(  وار 

41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 721))).

524I

E&R CONSULTING

AMAZONE DENTAIRE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

E&R CONSULTING

 RUE AHMED EL MAJJATI (3

 RES LES ALPES 1ER ETAGE

 N°8 MAARIF CASABLANCA2 ،

20300، CASABLANCA MAROC

AMAZONE DENTAIRE شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 8 تجزئة 

الصلا ي فضيلة تاركة مراكش - 

21511 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1(983

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AMAZONE DENTAIRE

اإلستيفا    : غرض الشركة بإيجاز 

والتصدير.

تجزئة   8  : عنوان املقر االآتلاعي 

 - مراكش  تاركة  فضيلة  الصلا ي 

21511 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : بنكليلو  امين  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد امين بنكليلو : 111) بقيلة 

11)  رهم.



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (637

والعائلية  الشخصية  األسلاء 
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  بنكليلو  امين  السيد 
تجزئة أطلس النخيل رقم 24 21511 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  بنكليلو  امين  السيد 
تجزئة أطلس النخيل رقم 24 21511 

مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
التجارية بلراكش  بتاريخ - تحت رقم 
525I

ligne med trans

LIGNE MED TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ligne med trans
27 شارع با يني عائشة اقامة 

سليلة قطعة 24 ، 91111، طنجة 
املغرب

ligne med trans شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 27 شارع 
با يني عائشة اقامة سليلة قطعة  

241  - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(1343(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 ligne  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.med trans
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع.

27 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
قطعة   سليلة  اقامة  عائشة  با يني 

241  - 91111 طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد الطالعي احليدو :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد الطالعي احليدو عنوانه(ا( 
شارع فاطلة الزهراء رقم 1) 91111 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد الطالعي احليدو عنوانه(ا( 
شارع فاطلة الزهراء رقم 1) 91111 

طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 8)7.

526I

 يوان االستاذ بناصر الصغيف

AZOUZI TRAD
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

 يوان االستاذ بناصر الصغيف
)6،شارع موالي عبد الرحلان اقامة 

منة هللا II مكتب رقم ) )6،شارع 
موالي عبد الرحلان اقامة منة هللا 
II مكتب رقم )، 4111)، القنيطر7 

املغرب
AZOUZI TRAD شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
 KENITRA, وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 bloc G, N 364, AL Maghreb AL

.Arabi - 14000 kenitra maroc
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.4(4

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 يناير   22 في  املؤرخ 

املصا قة على :

 Abdelaaziz  )7) السيد  تفويت 

حصة اآتلاعية   BOUTAHRI 251

911 حصة لفائد7  السيد  من أصل 

(Abdelaaziz BOUTAHRI )7 بتاريخ 

7) يناير 2121.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

بتاريخ  بالقنيطر7   االبتدائية 

رقم  تحت   2121 يناير   31

.229(((21113749

527I

INFO AL MOUHASSIB

REPARA D'OR
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFO AL MOUHASSIB

5 شارع صالح الدين االيوبي الطابق 

االول رقم 3 ، 93111، تطوان 

املغرب

REPARA D'OR شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي سيدي 

بوآلعة، شارع املغرب العربي   - 

111)9 شفشاون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.REPARA D’OR

االصالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهربائي امليكانيكي للسيارات و بيع 

قطع الغيار بالتقسيط.

حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

سيدي بوآلعة، شارع املغرب العربي   

- 111)9 شفشاون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد  بدر الدين الدروج :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الدروج  الدين  بدر  السيد  

عنوانه(ا(  شارع املغرب العربي الحي 
اال اري اقامة نور  111)9 شفشاون 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

الدروج  الدين  بدر  السيد 

عنوانه(ا(  شارع املغرب العربي الحي 
111)9 شفشاون  اال اري اقامة نور 

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشفشاون  بتاريخ 29 يناير 

2121 تحت رقم 9/2020.

528I

MOUSSAOUI HAJJI

MS GARDIENAGE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

MS GARDIENAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر وال  

علي آلاعة ع ص ز أرفو  - 52211 

أرفو  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3525



(635 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 MS  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.GARDIENAGE

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

الحراسة.

عنوان املقر االآتلاعي : قصر وال  

 52211  - علي آلاعة ع ص ز أرفو  

أرفو  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : املساوي  حاجي  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 511   : اسليط  ياسين  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  املساوي  حاجي  السيد 

ارفو   الجديد  الحي  الداجلة  زنقة 

52211 أرفو  املغرب.

السيد ياسين اسليط عنوانه(ا( 

ارفو   زنقة زيز حي البطحاء   21 رقم 

52211 أرفو  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  املساوي  حاجي  السيد 

ارفو   الجديد  الحي  الداجلة  زنقة 

52211 أرفو  املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 7) يناير 

2121 تحت رقم 67.

529I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE TECHNI NETTOYAGE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

قفل التصفية

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

 STE TECHNI NETTOYAGE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : 14) 

شارع عالل بن عبد هللا الشقة)) 

علار7 بلحوسين وآد7 - 61111 

وآد7 املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السجل التجاري : 

.3286(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 يناير   12 املؤرخ في 

 STE TECHNI NETTOYAGE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7 مبلغ 

وعنوان  11.111)  رهم  رأسلالها 

مقرها اإلآتلاعي 14) شارع عالل بن 

علار7 بلحوسين  عبد هللا الشقة)) 

61111 وآد7 املغرب نتيجة   - وآد7 

االآتلاعي  الهدف  تحقيق  لعدم 

للشركة.

و عين:

و  كبداني  اكرام   السيد(7( 

 ((8 رقم  سايكون  زنقة  عنوانه(ا( 

وآد7 61111 وآد7 املغرب كلصفي 

(7( للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

بتاريخ 12 يناير 2121 وفي 14) شارع 

علار7  الشقة))  بن عبد هللا  عالل 

وآد7   61111  - وآد7  بلحوسين 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم )36.

531I

idaraty

اماديكو سغفيس
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

idaraty
 rue tarik ibn ziad n)105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

اما يكو سغفيس شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي قطعة 669 

حي ظهر الكنفو   - 91111 طنجة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.67(19
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   21(9 أكتوبر   14 في  املؤرخ 

املصا قة على :
ايت  ابراهيم    )7) السيد  تفويت 
احلد ابراهيم 331 حصة اآتلاعية 
لفائد7   حصة   (.111 أصل  من 
ايت احلد بتاريخ  محلد    )7) السيد 

18 أكتوبر 9)21.
ايت  ابراهيم    )7) السيد  تفويت 
احلد ابراهيم 331 حصة اآتلاعية 
من أصل 111.) حصة لفائد7  السيد 
(7( الحسن ايت احلد ابراهيم بتاريخ 

18 أكتوبر 9)21.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 534.
53(I

MOUSSAOUI HAJJI

TIKAATECH
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
TIKAATECH شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر 

تروك آلاعة مالعب الرشدية  - 

52612 تنجدا  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(3539

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   2121 أكتوبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TIKAATECH

غرض الشركة بإيجاز : الوساطة

و  الكهربائية  االسالك  تركيب 

الالسلكية

االشهار و التواصل.

قصر   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - الرشدية   مالعب  آلاعة  تروك 

52612 تنجدا  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : السيد عبد العزيز بن عد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

  : حلداوي  الكريم  عبد  السيد 

511 حصة بقيلة 11)  رهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عد  بن  العزيز  عبد  السيد 

عبد  موالي  االميف  شارع  عنوانه(ا( 

بوعبيد حي  الرحلان  عبد  زنقة  هللا 

النهضة ارفو  52211 ارفو  املغرب.
حلداوي  الكريم  عبد  السيد 

تجزئة  القدس  حي  عنوانه(ا( 

الحامدية شارع االمام الشافعي رقم 

49 البفنو�سي البيضاء 21651 أرفو  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (636

عد  بن  العزيز  عبد  السيد 
عبد  موالي  االميف  شارع  عنوانه(ا( 
بوعبيد حي  الرحلان  عبد  زنقة  هللا 

النهضة ارفو  52211 أرفو  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالرشيدية  بتاريخ 24 يناير 

2121 تحت رقم 98.

532I

SOFACO

TAOUNATE CITY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFACO
 BIS RUE MUSTAPHA MAANI (2

VN FES ، 30000، FES MAROC
 TAOUNATE CITY SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

 BLOC A 5 وعنوان مقرها اإلآتلاعي
 N°911 AOUINAT EL HAJJAJ FES

- 30000 FES MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TAOUNATE CITY SARL AU
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS OU CONSTRUCTION
 BLOC  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 A 5 N°911 AOUINAT EL HAJJAJ

.FES - 30000 FES MAROC
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 EL-BRANSI ABOU السيد 

 (11 BAKER :  1.000 حصة بقيلة 

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 EL-BRANSI ABOU السيد 

 BLOC A 5 عنوانه(ا(   BAKER

 N°911 AOUINAT EL HAJJAJ FES

.30000 FES MAROC

والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:

 EL-BRANSI ABOU السيد 

 BLOC A 5 عنوانه(ا(   BAKER

 N°911 AOUINAT EL HAJJAJ FES

30000 FES MAROC

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 283.

533I

العلوري استشار7

 SOCIETE AZAM
CONSULTING ENGENEERS

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

العلوري استشار7
زنقة فاس رقم  )) تاز7، 35111، 

تاز7 املغرب

 SOCIETE AZAM CONSULTING

ENGENEERS شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 4 رقم  

6)حي ميلونة  تاز7 العليا 35111 

تاز7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

5243

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   1(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 SOCIETE AZAM CONSULTING

.ENGENEERS

غرض الشركة بإيجاز : الدراسة و 

التتبع التقني الهند�سي.

زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

العليا  تاز7  ميلونة   6)حي  رقم    4

35111 تاز7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 51   : عزالدين  شرا ي  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 51   : السيد القريش محلد امين 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد شرا ي عزالدين عنوانه(ا( 

 45 رقم  السا س  محلد  شارع 

35111 تاز7 املغرب.

امين  محلد  القريش  السيد 

عنوانه(ا( اقامة االمان علار7 ا شقة 

5) 35111 تاز7 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد شرا ي عزالدين عنوانه(ا( 

 45 رقم  السا س  محلد  شارع 

35111 تاز7 املغرب

امين  محلد  القريش  السيد 

عنوانه(ا( اقامة االمان علار7 ا شقة 

5) 35111 تاز7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   31 بتاريخ  بتاز7   االبتدائية 

2121 تحت رقم 58.

534I

BDO

  VANEIGENS MAROC
 فانيخينز ماروك

شركة ذات مسؤولية محدو 7 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BDO
 Boulevard Abdelmoumen , N°
 119, 4ème étage Apt. N°32 ،

20360، CASABLANCA MAROC
VANEIGENS MAROC   فانيخينز 

ماروك شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 9)) ، 
شارع عبد املؤمن ، مكتب رقم 8) ،  

، ا - 21341 لدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
454639

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
فانيخينز     VANEIGENS MAROC

ماروك.
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
تكنولوآيا  وجدمات  منتجات 
؛  جدمات تعهيد مصا ر  املعلومات 
املعلومات  و  للتكنولوآيا  جارآية 
هندسة  ؛  املعلوميات  توطين  ؛  

املعلوميات و جدمات اإلنتفنيت ؛.
 ،  ((9  : االآتلاعي  املقر  عنوان 
شارع عبد املؤمن ، مكتب رقم 8) ،  ، 

ا - 21341 لدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:



(637 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشركة فانيخينز الدولية هولدينغ 

سويكيفسيلو ويست  بي في عنوانه(ا( 

65MP 23)) هالفويك هولندا .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد بو وين ويلدمان  عنوانه(ا( 

  2271TV  39 فان  يفينتفالن 

فوربورغ هولندا 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم -.

535I

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

ELECTRO  TISILI
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

املركز الجهوي لالستثلار لجهة  رعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد علار7  ا س 

الطابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب

ELECTRO  TISILI شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وار 

تابونت ترميكت  - 45111 ورزازات 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.7743

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 يناير   (4 في  املؤرخ 

املصا قة على :

ايت  (7( مصطفى   تفويت السيد 

511 حصة اآتلاعية من أصل  بركا 

 )7) السيد  لفائد7   حصة   (.111

سعيد  ا باغ بتاريخ 14  آنبف 9)21.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   22 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2121 تحت رقم 78.

536I

fiduciaire rageca  فيديسييف راآيكا

GLOBAL MATERIEL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

fiduciaire rageca  فيديسييف راآيكا

26 اقامة املحلدي زنقة رابعة 

العدوية الطابق الرابع رقم 34 

الآيفوند ، 21511، الدار البيضاء 

املغرب

GLOBAL MATERIEL  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 251-246 

امل زوال انكل زنقة شغفيل - 21182 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(63595

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تم   2119 يناير   (5 في  املؤرخ 
قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»811.111  رهم« أي من »211.111 

عن  »111.111.)  رهم«  إلى   رهم« 
مع  يون  مقاصة  إآراء    : طريق 

الشركة املحد 7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبفاير 2119 تحت رقم 42)645.

537I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

 ACADEMIE DE

 FORMATION DE SOUTIEN

PEDAGOGIQUE privé AFSP
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية

حي السالم بلوك E  رقم 22 -- سيدي 

سليلان ، 4211)، سيدي سليلان 

املغرب

 ACADEMIE DE FORMATION

 DE SOUTIEN PEDAGOGIQUE

privé AFSP شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الشقة 
رقم 3 الطابق الثالث العلار7 رقم 6 
شارع الحسن الثاني طريق القنيطر7 

- 4211) سيدي سليلان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2855
في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (3
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 ACADEMIE DE FORMATION DE
 SOUTIEN PEDAGOGIQUE privé

.AFSP
تدريب   -  : غرض الشركة بإيجاز 

جاص
-  روس التقوية.

الشقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 6 الطابق الثالث العلار7 رقم   3 رقم 
شارع الحسن الثاني طريق القنيطر7 

- 4211) سيدي سليلان املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

1.111.111)  رهم، مقسم كالتالي:
السيد سليف زكري :  111.) حصة 

بقيلة 1.111)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  زكري  سليف  السيد 
مدرسة محلد الزرقطوني حي آديد 

4211) سيدي سليلان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  زكري  سليف  السيد 
مدرسة محلد الزرقطوني حي آديد 

4211) سيدي سليلان املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
بتاريخ  سليلان   بسيدي  االبتدائية 
31 يناير 2121 تحت رقم 11-2020.
538I

DEMER CONSULTING

 GENERAL INDUSTRIELLE
MAROCAINE

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DEMER CONSULTING

 BD Abdelmoumen , Rue ,295

 Persee 1ER ETAGE PLATEAU A2

20000 ،، الدارالبيضاء املغرب

 GENERAL INDUSTRIELLE

MAROCAINE شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 9)) شارع 

عبداملومن الطابق 2 رقم 8) الدار 

البيضاء 9)) شارع عبداملومن 

الطابق 2 رقم 8) الدار البيضاء 

211111 الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

. 368129

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 

تقرر حل   2121 يناير   31 املؤرخ في 

محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة 

 GENERAL الوحيد  الشريك  ذات 

  INDUSTRIELLE MAROCAINE

11.111)  رهم  رأسلالها  مبلغ 

9)) شارع  وعنوان مقرها اإلآتلاعي 
الدار   (8 رقم   2 عبداملومن الطابق 

عبداملومن  شارع   ((9 البيضاء 
البيضاء  الدار   (8 رقم   2 الطابق 

املغرب  البيضاء  الدار   211111

نتيجة ل : أزمة مالية.

 ((9 ب  التصفية  مقر  حد   و 
 (8 رقم   2 شارع عبداملومن الطابق 

الدار البيضاء املغرب 211111 الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  جلالي  مروان    السيد(7( 
سو�سي  سعيد  أبو  زنقة  عنوانه(ا( 
بوركون   (( ش   4 آلال  إقامة 

املغرب  البيضاء  الدار   211111

كلصفي (7( للشركة.
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وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 721345.

539I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

  STE PARA MED  HANANE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

  STE PARA MED  HANANE  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع ابن 

سينا شفشاون شفشاون 93111 

شفشاون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(7 ماي   3(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. PARA MED  HANANE  SARL

تقوم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املستلزمات  آليع  ببيع  الشركة 

الطبية و الصيدلية و آليع الخدمات 

املرتبطة بها ..

عنوان املقر االآتلاعي : شارع ابن 

 93111 شفشاون  شفشاون  سينا 

شفشاون املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

السيد7 حنان افالي :  1)5 حصة 
بقيلة 11)  رهم للحصة .

 491   : الكني  ابتسام   السيد7 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  افالي  حنان  السيد7 
حي  املنظري  الحسن  ابن  شارع 
الخرازين شفشاون 93111 شفشاون 

املغرب.
عنوانه(ا(  الكني  ابتسام  السيد7 
الشرفاء  حي  العربي  املغرب  شارع 
شفشاون 93111 شفشاون  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  افالي  حنان  السيد7 
حي  املنظري  الحسن  ابن  شارع 
الخرازين شفشاون 93111 شفشاون 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 13 بتاريخ  بشفشاون   االبتدائية 

يوليوز 7)21 تحت رقم 57/2017.
541I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BAB ATLAS CAR
إعالن متعد  القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البفيد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب
BAB ATLAS CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: علار7 
31) زنقة محلد البقال الطابق 

السفلي شقة رقم ) آليز  - 41111 
مراكش املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.62699
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 يناير   (6 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
االآتلاعية  الحصص  آليع  بيع 
التي تلتلكها السيد7  )2.511 حصة( 
حنان عيسوني لفائد7 السيد يونس 

عيسوني.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
حنان  السيد7  املسيف7  والية  إنهاء 
ابتداء  شخصية  ألغراض  عيسوني 

من 6) يناير 2121.
قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 
يونس عيسوني مسيف  السيد  تعيين 

وحيد ملد7 غيف محد 7.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
منح توقيع الشركات املصرفية بشكل 
قيو   أي  بدون  و  منفصل  و  فر ي 

للسيد يونس عيسوني.
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
 « تغييف الشكل القانوني للشركة من 
 « الى   »  BAB ATLAS CAR )SARL(

.» BAB ATLAS CAR )SARL AU(
وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ينص   :7 و   6  3  ,( بند رقم 
على مايلي: املوافقة على تعديل املوا  

3,1, 6 و 7 
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   31 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 844))).

54(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

PENTAGRI MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تحويل املقر االآتلاعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البفيد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

PENTAGRI MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 29 
شارع االبطال رقم )2 اكدال - 

71)1) الرباط املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(1226(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 23 يوليوز 9)21 تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
 2( رقم  االبطال  شارع   29 »رقم 

إلى  الرباط املغرب«   (1(71  - اكدال 

شارع   3 مكتب رقم    33 »فيال رقم 

 41111  - محلد السا س باب اغلي 

مراكش  املغرب«.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   31 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم )83))).

542I

AL HUDA CONSEIL SARL

JBN TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL

)7 شارع محلد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 31111، فاس 

املغرب

JBN TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرقم 84 

تجزئة السالم القطعة E26 طريق 

صفرو - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(695

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 JBN  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلع.

عنوان املقر االآتلاعي : الرقم 84 

طريق   E26 القطعة  السالم  تجزئة 

صفرو - 31111 فاس املغرب.
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أآلها  من  تأسست  التي  املد7 
الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : اآبيلي  السيد مصطفى 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 511   : السيد اسلاعيل النوايتي 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى اآبيلي عنوانه(ا( 
بلجيكا 4111 لييج بلجيكا.

النوايتي  اسلاعيل  السيد 
احساين   اوال   قصر  عنوانه(ا( 

31111 السيفة  أرفو .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد مصطفى اآبيلي عنوانه(ا( 

بلجيكا 4111 لييج بلجيكا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 352.
543I

AL HUDA CONSEIL SARL

MW TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
)7 شارع محلد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 31111، فاس 
املغرب

MW TRAVEL شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرقم 5) 
 رب امليتف الطالعة الكبيف7 م ق  - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6(667

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MW  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRAVEL
غرض الشركة بإيجاز : االستيفا  و 

التصدير - استغالل رياض.
الرقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
5)  رب امليتف الطالعة الكبيف7 م ق  - 

31111 فاس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
الصا قي  الكريم  عبد  السيد 
11)  رهم  بقيلة  حصة   (.111   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الصا قي  الكريم  عبد  السيد 
امليتف  5)  رب  الرقم  عنوانه(ا( 
فاس   31111 الطالعة الكبيف7 م ق  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الصا قي  الكريم  عبد  السيد 
امليتف  5)  رب  الرقم  عنوانه(ا( 
فاس   31111 الطالعة الكبيف7 م ق  

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 315.
544I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

PENTAGRI MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البفيد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

PENTAGRI MAROC  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 29 
شارع االبطال رقم )2 - 71)1) 

الرباط املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.(28267

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   21(9 يوليوز   23 في  املؤرخ 

املصا قة على :

 GAIA FARMS) )7) تفويت السيد

حصة اآتلاعية من   (SARL . 999

السيد  لفائد7   حصة   999 أصل 

 23 بتاريخ   Ely Michel RUIMY  )7)

يوليوز 9)21.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

يناير   (5 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2121 تحت رقم )1395).

545I

TEMESNA SARL

SODREP SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

TEMESNA SARL

 APPT N°2 RESIDENCE

 YOUSSEF BD MMOHAMED

 V SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

SODREP SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي السفلي 

تجزئة مجلع الخيف رقم )31) 

سطات SETTAT 26000 سطات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

578(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SODREP SARL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 INSEMINATION ARTIFICIELLES

.ET IMPORT ET EXPORT
السفلي   : املقر االآتلاعي  عنوان 
تجزئة مجلع الخيف رقم )31) سطات 

SETTAT 26111 سطات املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 511   : الداو ي  منصور  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 511   : حلزو  محسن  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 السيد منصور الداو ي : 51111 

بقيلة 11)  رهم.
 51111  : حلزو  محسن  السيد 

بقيلة 11)  رهم.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد منصور الداو ي عنوانه(ا( 

القنيطر7 1111 القنيطر7 املغرب.
عنوانه(ا(  حلزو  محسن  السيد 

سطات 26111 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 نجا7 حسناوي عنوانه(ا( 

سطات SETTAT 26111 املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  االبتدائية بسطات  

2121 تحت رقم 85/20.
546I

أسلاء ميديا

M&H STOR
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

أسلاء ميديا
شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البفنو�سي البيضاء، 21111، 
البيضاء املغرب

M&H STOR شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7(في طور التصفية(
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وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 
أحلد التوقي إقامة أوروق الطابق 

الثالث رقم 3) الدار البيضاء 2111 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(46
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تقرر حل  )3  آنبف  املؤرخ في 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
M&H STOR  مبلغ رأسلالها 1.111) 
 رهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 
الطابق  أوروق  إقامة  التوقي  أحلد 
 2111 الدار البيضاء   (3 الثالث رقم 
عدم   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

إشتغال الشركة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حد   و 
الطابق  أوروق  إقامة  التوقي  أحلد 
 2111 الدار البيضاء   (3 الثالث رقم 

البيضاء املغرب. 
و عين:

و  كاسيط  هاآر   السيد(7( 
البيضاء  الدار   2111  - عنوانه(ا( 

املغرب كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727919.
547I

فيدو الفتح

ADYOUSTAR أديوسطار
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

فيدو الفتح
 Rue 16 Novembre VN Fes. 29
 Maroc 29 Rue 16 Novembre
 VN Fes. Maroc، 30000، Fes

املغرب
ADYOUSTAR أ يوسطار شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

الثالث رقم 294  شارع االسلاعيلية 

الزهور2 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(719
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

ADYOUSTAR أ يوسطار.
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او أشغال البناء .
الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
294  شارع االسلاعيلية  الثالث رقم 

الزهور2 31111 فاس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

251.111.)  رهم، مقسم كالتالي:
 411   : فري�سي  جديجة  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد الغالي اللفاني :  11) حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
 (2.111   : الطيبي  آوا   السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد7 جديجة فري�سي عنوانه(ا( 
الزهور)  السلاعيلية  شارع   1(

31111 فاس املغرب.
عنوانه(ا(  اللفاني  الغالي  السيد 
 وار بني آليلة تيسة  34111 تاونات 

املغرب.
عنوانه(ا(  الطيبي  آوا   السيد 
 (11(1 ح.ي.م   445 حي املنتزه رقم 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  اللفاني  الغالي  السيد 
 وار بني آليلة تيسة 34111 تاونات 

املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 366.

548I

أسلاء ميديا

MOSAICTEX
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أسلاء ميديا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البفنو�سي البيضاء، 21111، 

البيضاء املغرب

MOSAICTEX شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

الصناعي موالي رشيد تجزئة 

88 الطابق األول - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تقرر   21(9 3)  آنبف  في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدو 7  حل شركة 

  MOSAICTEX ذات الشريك الوحيد

مبلغ رأسلالها 1.111)  رهم وعنوان 

مقرها اإلآتلاعي حي الصناعي موالي 
 - األول  الطابق   88 تجزئة  رشيد 

الدار البيضاء املغرب نتيجة   21111

ل : عدم إشتغال الشركة.

حي  ب  التصفية  مقر  حد   و 

 88 تجزئة  رشيد  موالي  الصناعي 

الطابق األول - 21111 الدار البيضاء 

املغرب. 

و عين:

 KACAMAK  TANER السيد(7( 

الدار البيضاء   21111  - و عنوانه(ا( 

املغرب كلصفي (7( للشركة.

وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 726729.

549I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BOUANANE IMMO
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البفيد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب

BOUANANE IMMO شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 57 شارع 
موريتانيا صندوق البفيد 2619  - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(12215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BOUANANE IMMO
تأآيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أواملباني  واملساكن  وإيجاراألرا�سي 
غيف  والفيالت  ,املكاتب  التجارية 

املفروشة.
57 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
 -   2619 البفيد  صندوق  موريتانيا 

41111 مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
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والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 PREMIUM) الشركة 

 395 عنوانه(ا(   HOLDING )SARL

 41111 املطار  طريق  غلاسة  شارع 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  حنيش  طارق  السيد 

برج النخيل 2 رقم 9 النخيل الجنوبي  

41111 مراكش املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 778))).

551I

AL HUDA CONSEIL SARL

 LES GRANDES CARRIERES

DU TAFILALET

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL

)7 شارع محلد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 31111، فاس 

املغرب

 LES GRANDES CARRIERES DU

TAFILALET شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الرقم 84 

تجزئة السالم القطعة E26 طريق 

صفرو - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

6(787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LES  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

 GRANDES CARRIERES DU

.TAFILALET

استغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

املقالع - نقل البضائع.

عنوان املقر االآتلاعي : الرقم 84 

طريق   E26 القطعة  السالم  تجزئة 

صفرو - 31111 فاس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز النوايتي :  331 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد محلد اآبيلي :  341 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 331   : الغري�سي  فؤا   السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

النوايتي  العزيز  عبد  السيد 

عنوانه(ا( قصر أوال  احسين 31111 

أرفو  املغرب.

عنوانه(ا(  اآبيلي  محلد  السيد 

 31111 املخيم الدولي طريق صفرو 

فاس املغرب.

عنوانه(ا(  الغري�سي  فؤا   السيد 
املنظر  تجزئة  لحسن  أيت  زنقة   28

الرباط   31111 السوي�سي   3 الجليل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

النوايتي  العزيز  عبد  السيد 

عنوانه(ا( قصر أوال  احسين 31111 

أرفو  املغرب

عنوانه(ا(  اآبيلي  محلد  السيد 

 31111 املخيم الدولي طريق صفرو 

فاس املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   31 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2121 تحت رقم 444.

55(I

mcmj entreprise

LA CITE DES JEUX
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

قفل التصفية

mcmj entreprise

 lot mourouj rte sidi yahya (4

oujda ، 0، oujda maroc

LA CITE DES JEUX شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي : زنقة 

أزرو رقم ١ وآد7 - 611111 وآد7 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السجل التجاري : 

.31(19

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   2121 يناير   17 املؤرخ في 

ذات  شركة   LA CITE DES JEUX

رأسلالها  مبلغ  املحدو 7  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  11.111)  رهم 

 - وآد7   ١ اإلآتلاعي زنقة أزرو رقم 

للم  نتيجة  املغرب  وآد7   611111

تتحصل علي ارض لبناء املشروع

و عين:

السيد(7( امين  بن رحو و عنوانه(ا( 
زنقة أزرو رقم ١ وآد7 61111 وآد7 

املغرب كلصفي (7( للشركة.

و قد تم انعقا  الجلعية الختامية 

2121 وفي زنقة أزرو  بتاريخ 17 يناير 
رقم ١ وآد7 - 61111 وآد7 املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم )35.

552I

COMICONE

SPEAR TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

COMICONE
رقم )، علار7 6، اقامة ابن سينا ، 

51111، مكناس املغرب

SPEAR TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي اقامة 36، 
الطابق الثاني، انبعاث 2. - 51151 

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

4923(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 SPEAR : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.TRAV
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
الصحي  الصرف  واشغال  املختلفة 

والطرق .
عنوان املقر االآتلاعي : اقامة 36، 
 51151  -  .2 انبعاث  الطابق الثاني، 

مكناس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد ليوسفي فؤا  :  911 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
 (11   : السيد ليوسفي سفيان  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  فؤا   ليوسفي  السيد 
 8 بلوك   8 شارع آبل االطلس زنقة 
تطوان   93111  .2 الشقة   4 علار7 

املغرب.
السيد ليوسفي سفيان  عنوانه(ا( 
تجزئة وا  الدهب رقم 413  52111 

الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  فؤا   ليوسفي  السيد 
 8 بلوك   8 شارع آبل االطلس زنقة 
تطوان   93111  .2 الشقة   4 علار7 

املغرب.
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باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   31 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

2121 تحت رقم 479.

553I

FIDUCOJ

STE ISSAM BETON
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

FIDUCOJ

 HAY ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC

STE ISSAM BETON شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي الحي 

الجديد زنقة عبد الكريم الخطابي  
رقم 19  - 64551 آرا 7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

34635

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ISSAM BETON

غرض الشركة بإيجاز : - اإلستيفا  

و التصدير

- نقل البضائع لحساب الغيف

األشغال  و  البناء  في  مقاول   -

املختلفة

أو  الصناعية  لللعدات  مؤآر   -

أ وات امالت .

الحي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

الخطابي   الكريم  عبد  زنقة  الجديد 
رقم 19  - 64551 آرا 7 املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : حنان   بلحاجي  السيد7 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 511   : محلد  السيد بلحاآيين  
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  بلحاجي حنان  السيد7 
مليلية    1   39 زنقة ألفارو  ي بازن 

اسبانيا.
محلد  بلحاآيين   السيد 
عنوانه(ا( زنقة ألفارو  ي بازن 39 1 

مليلية  اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  بلحاجي حنان  السيد7 
مليلية    1  39 بازن  ألفارو  ي  زنقة 

اسبانيا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   28 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2121 تحت رقم 389.
554I

ANAMAR FIDUCIAIRE

اغف نغيف
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

اغف نغيف شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وار اغف 
ىغيف اكنيون 45811 تنغيف املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

44(
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
اغف   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

نغيف.

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة.

عنوان املقر االآتلاعي :  وار اغف 

ىغيف اكنيون 45811 تنغيف املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

حصة   511   : باسو عتو  السيد 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

511 حصة    : السيد حسن عتو 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اغف  السيد باسو عتو عنوانه(ا( 

نغيف اكنيون 45811 تنغيف املغرب.

السيد حسن عتو عنوانه(ا( اغف 

نغيف اكنيون 45811 تنغيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد حسن عتو عنوانه(ا( اغف 

نغيف اكنيون 45811 تنغيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   24 بتاريخ  بتنغيف   االبتدائية 

2121 تحت رقم 71.

555I

Notaire

 NADI BINHAM
LILFOROSSIYA

شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Notaire

6) زنقة الحسين بن علي الدار 

البيضاء ، 1، الدار البيضاء املغرب

 NADI BINHAM LILFOROSSIYA

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زاوية شارع 

الزرقطوني و زنقة سليلان األزمي 

الطابق )  رقم 5 الدار البيضاء - 

21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

454555

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 NADI  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.BINHAM LILFOROSSIYA

إنجاز،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

نا ي  استغالل  و  تسييف  تجهيز، 

للفروسية.
زاوية   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

سليلان  زنقة  و  الزرقطوني  شارع 
األزمي الطابق )  رقم 5 الدار البيضاء 

- 21111 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد  كتور مبارك سالم مسلم 

بن حم العامري :  511 حصة بقيلة 

11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  كتور مبارك سالم مسلم 

اإلمارات  العامري عنوانه(ا(  بن حم 

ظبي  أبو   11111 املتحد7  العربية 

اإلمارات العربية املتحد7.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد  كتور مبارك سالم مسلم 

اإلمارات  العامري عنوانه(ا(  بن حم 

ظبي  أبو   11111 املتحد7  العربية 

اإلمارات العربية املتحد7

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 8)7286.

556I



(673 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

هشام اسناني

AL BIDAYA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 7

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

هشام اسناني
الطابق الثاني 265 شارع اللة اسلاء 

سيدي مومن الجديد البيضاء ، 
21411، الدار البيضاء املغرب

AL BIDAYA IMMOBILIER  شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 47 شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس الدار 
البيضاء. - 21711 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35654(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(6 غشت   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 AL  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. BIDAYA IMMOBILIER
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
47 شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
اللة الياقوت الطابق الخامس الدار 
البيضاء  الدار   21711  - البيضاء. 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : املغرب سنة .
الشركة:   رأسلال  مبلغ 

100.000,00  رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد الحسن الحليمي 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحسن الحليمي عنوانه(ا( 
 21711 ملر انروميد طونطونفيل   5

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد الحسن الحليمي عنوانه(ا( 
5 ملر انروميد طونطونفيل  21711 

الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
يوليوز 6)21 تحت رقم 1465)116.

557I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

 STE FOXI SERVICES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS  SARL AU
مركز كلاسة شيشاو7 ، 41111، 

مراكش املغرب
 STE FOXI SERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة  وار 
برا 7 رقم 15) مراكش  - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(122((

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.FOXI SERVICES SARL AU
بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات واللوازم املكاتب .

االشعال العامة والبناء 
التجار7 العامة .

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 وار برا 7 رقم 15) مراكش  - 41111 

مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد7 الدكاك راضية 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد7 الدكاك راضية  عنوانه(ا( 
مراكش   (15 رقم  الرا�سي  بن   وار 

41111 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد7 الدكاك راضية  عنوانه(ا( 
مراكش   (15 رقم  الرا�سي  بن   وار 

41111 مراكش املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 787))).
558I

ANAMAR FIDUCIAIRE

لوكاماتيف
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

لوكاماتيف شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي قصر 
اعشيش حصيا النيف 45811 تنغيف 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
443

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

لوكاماتيف.
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املختلفة و اليناء.
قصر   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
اعشيش حصيا النيف 45811 تنغيف 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد سرحان عبد هللا 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سرحان عبد هللا عنوانه(ا( 
 45811 قصر اعشيش حصيا تنغيف 

تنغيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد سرحان عبد هللا عنوانه(ا( 
 45811 قصر اعشيش حصيا تنغيف 

تنغيف املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  بتنغيف   االبتدائية 

2121 تحت رقم 72.

559I

AL ASSASSE AFFAIRES

MANAL PLANTATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES
الشقة 5 أ العلار7 5) الطابق الثاني 
زنقة سبو املدينة الجديد7 مكناس ، 

MEKNES MAROC ،51111
 MANAL PLANTATION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وار ايت 
يوسف اورحو مجاط مكناس - 

51111 مكناس املغرب



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (677

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
48599

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 9) 
تم إعدا  القانون   21(9 من شتنبف 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.MANAL PLANTATION SARL
البستنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والزراعة
املتاآر7

استيفا  و تصدير.
:  وار  االآتلاعي  املقر  عنوان 
 - ايت يوسف اورحو مجاط مكناس 

51111 مكناس املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 611   : الشتيوي  املهدي  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 211   : بوسليم  فاطلة  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 211   : الشتيوي  منال  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي الشتيوي عنوانه(ا( 
البساتين   2(4 رقم  الجديد  الحي 

مكناس 51111 مكناس املغرب.
السيد7 فاطلة بوسليم عنوانه(ا( 
البساتين   2(4 رقم  الجديد  الحي 

مكناس 51111 مكناس املغرب.
السيد7 منال الشتيوي عنوانه(ا( 
البساتين   2(4 رقم  الجديد  الحي 

مكناس 51111 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد املهدي الشتيوي عنوانه(ا( 
البساتين   2(4 رقم  الجديد  الحي 

مكناس 51111 مكناس املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
من   19 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

أكتوبر 9)21 تحت رقم )418.
561I

DALIA CONSEIL SARL

DAR ZERBAN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

DALIA CONSEIL SARL
 RESID AKENSOUS RUE 23
 TARIK IBN ZIAD GUELIZ

 MARRAKECH MAROC، 40000،
MARRAKECH MAROC

DAR ZERBAN SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7(في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

9) عرصة بن ابراهيم باب  كالة 
مراكش - 41111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.5(467
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )3 أكتوبر 9)21 تقرر حل 
 DAR 7 شركة ذات املسؤولية املحدو
رأسلالها  مبلغ    ZERBAN SARL
مقرها  وعنوان  1.111)  رهم 
اإلآتلاعي رقم 9) عرصة بن ابراهيم 
41111 مراكش  باب  كالة مراكش - 
الشركاء  قرار   : ل  نتيجة  املغرب 

الطوعي.
 (9 و حد  مقر التصفية ب رقم 
عرصة بن ابراهيم باب  كالة مراكش 

- 41111 مراكش املغرب. 
و عين:

 EVELYNE السيد(7( 
FRANCOISE  MOLKO و عنوانه(ا( 
توبقال ماآوريل  اقامة  الزاهية  حي 
رقم 37 شارع موالي عبد هللا مراكش 
 )7) 41111 مراكش املغرب كلصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (3 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 225))).

56(I

مكتب موثق

GLOBAL  ASSETS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

تعيين ملثل قانوني للشركة

مكتب موثق

زاوية شارع اميل زوال وزنقة ريتيل 

الطابق الخامس الشقة 5) الدار 

البيضاء ، 21311، الدار البيضاء 

املغرب

GLOBAL  ASSETS »شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االآتلاعي: إقامة 

ريو، عين الذئاب، شارع سيدي عبد 

الرحلان الدار البيضاء 81)21 الدار 

البيضاء املغرب.

»تعيين ملثل قانوني  للشركة«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(68815

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

وتبعا   21(8 أبريل   15 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  الحالي  املسيف  الستقالة 

امللثل(ين( القانوني(ين(: 

- نصرالدين  عبا 7  

 - GLOBAL  ASSETS شركة ذات 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

اإلآتلاعي  مقرها  الكائن  الوحيد 

عين  ريو،  إقامة  الدارالبيضاء،  ب: 

عبدالرحلان  سيدي  شارع  الذئاب، 

81)21 الدار البيضاء املغرب

عند  التجاري  السجل  رقم 

االقتضاء: 68815)

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 8)21 تحت رقم 11664982.

562I

JIYAR JAOUAD

 BOUAZZAOUI CHERRAA
SARL

شركة ذات مسؤولية محدو 7 
ذات الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

   BOUAZZAOUI CHERRAA SARL
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االآتلاعي : 1)زنقة 
امل حي نور  بركان 63311 بركان  

املغرب .
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.5669

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   21(9 شتنبف   31 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
نقل امتعة االجرين.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   19 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 11/2020.

563I

FLASH ECONOMIE

LES ALLEES DE L›OCEAN
إعالن متعد  القرارات

 LES ALLEES DE L’OCEAN –
SARL AU

رأسلال الشركة: 11.111)  رهم
املقر االآتلاعي:212 شارع عبد 
املومن الرقم 5 معاريف الدار 

البيضاء
تلقته  توثيقي  عقد  بلقت�سى   /I
فركت،  الزهراء  فاطلة  األستاذ7 
 12 بتاريخ  البيضاء،  بالدار  موثقة 
فوت السيد زيد مشبال  ماي9)21، 
 (.111 مشبال  يوسف  السيد  إلى 

حصة التي يلتلكها في الشركة.
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تلقته  توثيقي  عقد  بلقت�سى   /II

فركت،  الزهراء  فاطلة  األستاذ7 

قرار الشريك  موثقة بالدار البيضاء، 

الوحيد بتاريخ 12 ماي9)21، تقرر :

تفويت  على  املصا قة   1-

الحصص بتاريخ 12 ماي9)21

استقالة  املصا قة على  تلت   2-

السيد زيد مشبال من مهامه كلسيف 

يوسف  السيد  وتعيين  للشركة 

مشبال كلسيف وحيد للشركة وذلك 

ملد7 غيف محدو 7.

من   7 الفصل  تغييف  بالتالي    3-

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإليداع  ثم   /V

الضبط لدى املحكلة التجارية بالدار 

البيضاء بتاريخ  6) يناير 2121 تحت 
رقم 727245

للنشر و اإليداع

564I

FLASH ECONOMIE

 PREMIUM MARBLE

COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 PREMIUM MARBLE COMPANY

 شركة ذات مسؤولية محدو 7

 ذات الشريك الوحيد 

- الشكل القانوني: بلقت�سى عقد 

 2121 يناير   21 بتاريخ  مؤرخ  عرفي 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدو 7 

الوحيد يحلل الخصائص التالية : 

 PREMIUM MARBLE التسلية: 

COMPANY

زيد  مشبال  السيد   : -الشركاء 

شريك وحيد 

-الرأسلال اإلآتلاعي   :11.111) 

حصة من   (111 إلى   رهم مقسلة 

الواحد7  للحصة  11)  رهم  فئة 

 : الوحيد   الشريك  لفائد7  مؤ ا7 

السيد مشبال زيد.

البيضاء  الدار   : املقر االآتلاعي   

رقم   3 -شارع موالي يوسف الطابق 

14-

من  ابتداء  سنة   99  : املد7  
تسجيلها بالسجل التجاري 

تجار7  و  -استخراج  الغرض: 

الرجام و األحجار الطبيعية-

من  تبتدئ  اإلآتلاعية:  السنة 

)3  آنبف من  فاتح يناير و تنتهي في 

كل سنة 

التسييف: تم تعيين السيد مشبال 

زيد مسيفا وحيدا للشركة وذلك ملد7 

غيف محدو 7 

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكلة التجارية بالبيضاء بتاريخ 23 

728189 وتم  2121 تحت رقم  يناير 

تقييدها بالسجل التجاري لدى نفس 

املحكلة تحت رقم 454185

اإل ار7 

565I

FLASH ECONOMIE

CASA DENTAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

 CASA DENTAIRE

شركة ذات مسؤولية محدو 7 

مقرها اإلآتلاعي:21 زنقة الحبشة  

-الدار البيضاء

رقم السجل التجاري  :56277

تفويت حصص 

مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 2121 يناير   9 بتاريخ   بالدار البيضاء 

2121 قرر  يناير   (5 و مسجل بتاريخ 

 CASA DENTAIRE شركة    شركاء 

ما يلي  :

رؤوف  محسن  السيد   -تفويت 

حصة اآتلاعية من أصل   (1 كمي 

الشركة  في  يلتلكها  حصص   (1

لفائد7 السيد زين العبدين قمي

- تعديل الفصل 6 و 7 من النظام 

األسا�سي.

           تم اإليداع القانوني باملحكلة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 )2 يناير 2121 تحت رقم 727746.

566I

idaraty

اس بك كليتي
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

idaraty

 rue tarik ibn ziad n)105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

اس بك كليتي شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي بني سعيد 

بوعلار كزناية - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(1323(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(9 نونبف   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

اإلقتضاء بلختصر تسليتها : اس بك 

كليتي.

البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومختلف االشغال.

عنوان املقر االآتلاعي : بني سعيد 

طنجة   91111  - كزناية  بوعلار 

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

341 حصة    : السيد علي بنعلي  

بقيلة 11)  رهم للحصة .

السيد عبد العزيزالسللاني :  331 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 331   : كدور  الدين  نور  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد علي بنعلي عنوانه(ا( تجزئة 

ترآيست   الثاني  الشطر  انزران  بئف 

91111 الحسيلة املغرب.

السيد نور الدين كدور عنوانه(ا( 

سعيد  بني  الوسطي  ظهر  حي 

بوعلاركزناية 9111 طنجة املغرب.

السللاني  العزيز  عبد  السيد 

بوعلارآلاعة  سعيد  بني  عنوانه(ا( 

كزناية  91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد علي بنعلي عنوانه(ا( تجزئة 

ترآيست   الثاني  الشطر  انزران  بئف 

91111 الحسيلة املغرب

السيد نور الدين كدور عنوانه(ا( 

سعيد  بني  الوسطي  ظهر  حي 

بوعلاركزناية 91111 طنجة املغرب

السللاني  العزيز  عبد  السيد 

بوعلارآلاعة  سعيد  بني  عنوانه(ا( 

كزناية  91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229743.

567I

JIYAR JAOUAD

OB DATTES
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

OB DATTES شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 5 
زنقة الحسيلة الحي املحلدي تجزئة 

بنسعيد بركان - 63311 بركان 

املغرب 
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
6999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 OB  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.DATTES
سلتثلر   : غرض الشركة بإيجاز 

ارا�سي زراعية للتلور  و الزيتون .
 5 رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
زنقة الحسيلة الحي املحلدي تجزئة 
بنسعيد بركان - 63311 بركان املغرب
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
  : الحكيم  عبد  الوآدي  السيد 
511 حصة بقيلة 11)  رهم للحصة

 511   : نعيلة   الور ي  السيد7 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الحكيم  عبد  الوآدي  السيد 
السراق  عوينت  طريق  عنوانه(ا( 
وآد7    5( رقم  الطلحاوي  تجزئة 

61111 وآد7  املغرب.
السيد7 الور ي نعيلة  عنوانه(ا( 
تجزئة  السراق  عوينت  طريق 
 61111 وآد7    5( رقم  الطلحاوي 

وآد7  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الحكيم  عبد  الوآدي  السيد 
عنوانه(ا( ريق عوينت السراق تجزئة 
 61111 وآد7    5( رقم  الطلحاوي 

وآد7  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 33/2020.
568I

MOORISH

ENEGRYGRADE
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة   

، 21181، الدار البيضاء املغرب

ENEGRYGRADE شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زاوية 

شارع عبد املومن و زنقة سلية، 

إقامة شهرزا  3 الطابق 4 الرقم 

21 النخيل - 21341 الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

453847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ENEGRYGRADE

استيفا    : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير وتوزيع املعدات الكهربائية.
زاوية   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

سلية،  زنقة  و  املومن  عبد  شارع 

الرقم   4 الطابق   3 شهرزا   إقامة 

الدار البيضاء   21341  - النخيل   21

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد عبدالرحيم اتكالت :  1)5 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 491   : اتكالت  عبدهللا  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اتكالت  عبدالرحيم  السيد 
 (5 زنقة  الجديد7  الديار  عنوانه(ا( 
الدار   21111 الشق  عين   9 رقم 

البيضاء املغرب.
السيد عبدهللا اتكالت عنوانه(ا( 
زنقة كيز ) علار7 21 شقة 42 ص س 

21111 الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
اتكالت  عبدالرحيم  السيد 
 (5 زنقة  الجديد7  الديار  عنوانه(ا( 
الدار   21111 الشق  عين   9 رقم 

البيضاء املغرب
السيد عبدهللا اتكالت عنوانه(ا( 
زنقة كيز ) علار7 21 شقة 42 ص س 

21111 الدار البيضاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 727865.

569I

FLASH ECONOMIE

TIJATEX
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TIJATEX  شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7(في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 28 
زنقة النهاوي النحاس - 21111 الدار 

البيضاء  املغرب .
حل شركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.45165

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
9)21 تقرر حل  21  آنبف  املؤرخ في 
املحدو 7  املسؤولية  ذات  شركة 
 211.111 مبلغ رأسلالها     TIJATEX
 رهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 
 21111  - النهاوي النحاس  زنقة   28
الدار البيضاء  املغرب  نتيجة ل : عدم 

وآو  أي نشاط تجاري.

  28 و حد  مقر التصفية ب رقم 
زنقة النهاوي النحاس - 21111 الدار 

البيضاء  املغرب . 
و عين:

و  الجندلي  محلو     السيد(7( 
عنوانه(ا( رقم 6  زنقة محلد الحديقي 
البيضاء   الدار   21111 املعاريف 

املغرب  كلصفي (7( للشركة.
وعند اإلقتضاء الحدو  املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقو   تبليغ  محل  و  املخابر7 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 52)728.

571I

SACO CONSEIL

JOUDDA RENT CARS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JOUDDA RENT CARS شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي ملك 
العنبف 2 88) متجر رقم 65 املسيف7 2 

مراكش - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(12313
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.JOUDDA RENT CARS
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
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ملك   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

املسيف7   65 متجر رقم   (88  2 العنبف 

2 مراكش - 41111 مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

341 حصة    : السيد امين غرا   

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 341   : كوال   سليلان  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

321 حصة    : السيد نبيل غرا   

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  غرا    امين  السيد 

  41111 الصوير7  ازلف  تجزئة   (57

الصوير7 املغرب.

عنوانه(ا(  السيد سليلان كوال  

املسيف7 ) الف عللية سوس 2 علار7 

ف الشقة 6 مراكش 41111 مراكش 

املغرب.

عنوانه(ا(  غرا    نبيل  السيد 

 22 الرقم   3 الزنقة  اسكندر  تجزئة 

لفقيه بن   41111 الفقيه بن صالح 

صالح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  غرا    امين  السيد 

  41111 الصوير7  ازلف  تجزئة   (57

الصوير7 املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   3( بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 866))).

57(I

FLASH ECONOMIE

NOUSSOUR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOUSSOUR TRANS

شركة ذات مسؤولية محدو 7

 ذات الشريك الوحيد 

راس املال : 11.111)  رهم
املقر الرئي�سي : 46  شارع الزرقطوني 

الطابق الثاني الشقة رقم 6 
-الدارالبيضاء       

 1( بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 
تم تأسيس شركة ذات   2121 يناير 

الخصائص التالية:
 NOUSSOUR: الشركة  اسم 

TRANS
ذات  القانوني:شركة  الشكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد  
شارع  الرئي�سي:46   املقر 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة رقم 

6 الدارالبيضاء.
الهدف االسا�سي:- نقل البضائع.

املــــــد7 : 99 سنة.
11.111)  رهم  املــــال:  راس 
 (11 مقسلة الى الف سهم بقيلة  

 رهم مدفوعة بالكامل من نصيب:
محلد111)  بوتزوكا  السيد   -

سهم.      
سيتولى تسييف الشركة  التسييـــــر: 
غيف  ملد7  محلد  بوتزوكا  السيد 

محدو 7.
باملحكلة  القانوني  االيداع  تم 
بتاريخ  بالدارالبيضاء  التجارية 

21يناير 2121 تحت عد  727611.

572I

Notaire

SICMACO
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

إنشاء فرع تابع للشركة

Notaire
 Notaire ، 20200، Casablanca

Maroc
SICMACO شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 8 زنقة 
الدار البيضاء - 61111 وآد7 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.454113

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 1) شتنبف 9)21 تقرر إنشاء 
التسلية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
 28 بالعنوان  الكائن  و   SICMACO
عبد  شارع  و  الجديد7  طريق  زاوية 
 21211 بوسيجور  بوعبيد  الرحيم 
من  املسيف  و  املغرب  البيضاء  الدار 

طرف السيد(7( الصديق زينب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728148.
573I

CLIC NUMÉRIK

CLIC NUMERIK
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLIC NUMÉRIK
 LOCAL N 7 SISE EL MAJD

 LOT 869 RUE AL QUADISSIA
 RESIDENCE ZARYOUH F
 IMMEUBLE 19 ، 90080،

TANGER MAROC
CLIC NUMERIK شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي محل 
رقم 7 املجد تجزئة رقم 869 زنقة 

القا سية إقامة زريوح F علار7 رقم 
9) - 91181 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(12979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 CLIC  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

.NUMERIK

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
التواصل واإلشهار.

محل   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
زنقة   869 رقم  تجزئة  املجد   7 رقم 
F علار7 رقم  القا سية إقامة زريوح 

9) - 91181 طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد مرا  الدحان :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مرا  الدحان عنوانه(ا( حي 
 91171 22 )1) رقم  بنكيفان الزنقة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد مرا  الدحان عنوانه(ا( حي 
 91171 22 )1) رقم  بنكيفان الزنقة 

طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (1 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229445.
574I

STE BATI AGRO SARL

TAYBI SMART WORK
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE BATI AGRO SARL
 LOT MALK ABDELLAH N° 39
 GUERCIF ، 35100، GUERCIF

MAROC
TAYBI SMART WORK شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة بال  
محلد رقم 6-) صندوق البفيد 377 
آرسيف - 11)35 آرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(699



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (678

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TAYBI : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.SMART WORK

 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األشغال املختلفة و البناء

-2 الوساطة

-3 األشغال الغابوية.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

صندوق البفيد   6-1 بال  محلد رقم 

آرسيف   35(11  - آرسيف   377

املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 95.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد الطيبي زكرياء :  951 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  زكرياء  الطيبي  السيد 

 35(11 آرسيف  مبفوك  تجزئة 

آرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  زكرياء  الطيبي  السيد 

 35(11 آرسيف  مبفوك  تجزئة 

آرسيف املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بجرسيف  بتاريخ 27 يناير 

2121 تحت رقم 744/2020.

575I

JIYAR JAOUAD

MG PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدو 7 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
MG PROJECT  شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي العلار7 
رقم ) الطابق الثاني شارع محلد 

الخامس رقم 32 الحي الحسني بركان  
- 63311 بركان  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
7115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MG  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. PROJECT
مكتب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 راسات الهندسة املدنية .
العلار7   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
محلد  شارع  الثاني  الطابق   ( رقم 
الخامس رقم 32 الحي الحسني بركان  

- 63311 بركان  املغرب .
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد الكناوي محلد  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الكناوي محلد عنوانه(ا( 
رقم 59 سيدي العوا  فاس  31151 

فاس  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الكناوي محلد عنوانه(ا( 
رقم 59 سيدي العوا  فاس  31151 

فاس  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   23 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 40/2020.

576I

JIYAR JAOUAD

TRIFA ROC
إعالن متعد  القرارات

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

TRIFA ROC »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7«

وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 5 
زنقة الحسيلة الحي املحلدي بركان 
رقم 5 زنقة الحسيلة الحي املحلدي 

بركان 63311 بركان املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.2(5

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   21(9 19 شتنبف  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

الوآدي  اسامة  الوآدي  تسلية 

كلسيف آديد للشركة 

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

الي  يعو   الشركة  امضاء  مايلي: 

املسيف الشريك عبد الحكيم الوآدي 

و   F105156 رقم  البطاقة  الحامل 

الوآدي  اسامة  الشريك  غيف  املسيف 

 F445084 الحامل بطاقة رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ينص  الذي   :(2 رقم  بند 
الي  يعو   الشركة  امضاء  مايلي: 
املسيف الشريك عبد الحكيم الوآدي 
و   F105156 رقم  البطاقة  الحامل 
الوآدي  اسامة  الشريك  غيف  املسيف 

 F445084 الحامل بطاقة رقم
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   24 بتاريخ  ببفكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 42/2020.
577I

FLASH ECONOMIE

 PWC MANAGEMENT
CONSULTING
إعالن متعد  القرارات

 PWC MANAGEMENT«
»CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد 

رأسلالها:311.111  رهم 
مقرها اإلآتلاعي : مقاطعة الحي 
الحسني تجزئة 57,آنفا- الدار 

البيضاء 
RC:N°94181 CASABLANCA-

IF:N°1003992
العام  الجلع  بلقت�سى 
 PWC« لشركة   العا ي  الغيف 
 »MANAGEMENT CONSULTING
بتاريخ )3  آنبف 9)21 قرر الشريك 

الوحيد ما يلي  :
 PWC« لشركة  النهائي  -الحل 
 »MANAGEMENT CONSULTING
من  الشركة  إزالة  و  تصفيتها    ون 

السجل التجاري 
 PWC« املوافقة على إ ماج شركة-
 »MANAGEMENT CONSULTING
محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة  
 « شركة  إلى  الوحيد  الشريك  ذات 
ذات  شركة   »PWC ADVISORY
إ ماج  مسؤولية محدو 7 وتحقيق  
 PWC MANAGEMENT« شركة  

»CONSULTING
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728583 
578I



(679 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

FLASH ECONOMIE

PWC ADVISORY
إعالن متعد  القرارات

             « PWC ADVISORY«
شركة ذات مسؤولية محدو 7    
رأسلالها:36.953.811  رهم     
مقرها اإلآتلاعي : مقاطعة الحي 
الحسني تجزئة 57,آنفا- الدار 

البيضاء      
RC:N°168741 CASABLANCA-  

IF:N°1106625
الغيف  العام  الجلع  بلقت�سى 
 PWC« شركة   لشركاء  العا ي 
)3  آنبف  بتاريخ   «  ADVISORY

9)21 قرر ما يلي :            
 PWC« املوافقة على إ ماج شركة- 
 »MANAGEMENT CONSULTING
محدو 7  مسؤولية  ذات  شركة  
شركة   إلى  الوحيد  الشريك  ذات 
ذات  شركة   »PWC ADVISORY
إ ماج    مسؤولية محدو 7 و تحقيق  
 PWC MANAGEMENT« شركة  
                                                                                                                                     »CONSULTING
 PWC« لشركة  النهائي  -الحل 
 »MANAGEMENT CONSULTING
 ون تصفيتها                                                                                                                                         
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728584
579I

FLASH ECONOMIE

ABLA SAFOUANE
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ABLA SAFOUANE  شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي الطابق 

األول ملر الليف الرميطاج    - 21111 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

454(47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 ABLA  : بلختصر تسليتها  اإلقتضاء 

. SAFOUANE

ملارسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

آليع  و  املعلارية  الهندسة  مهنة 

املهام املتعلقة بالبناء .

الطابق   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

األول ملر الليف الرميطاج    - 21111 

الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد7 عبلة صفوان  

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  السيد7 عبلة صفوان  

الرميطاج    الليف  ملر  األول  الطابق 

21111 الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  السيد7 عبلة صفوان  

الرميطاج    الليف  ملر  األول  الطابق 

21111 الدار البيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 221.

581I

FIDURIZK

TRAVITEL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

FIDURIZK
 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES
 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،
13000، BENSLIMANE MAROC
TRAVITEL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي مكتب »ب 
» اقامة 5 تجزئة رقم ) حي عثلان 
بوزنيقة - 11)3) بوزنيقة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

6165
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.TRAVITEL
-أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الطرق
-جطوط األنابيب

-الخرسانة املسلحة.
مكتب   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
»ب » اقامة 5 تجزئة رقم ) حي عثلان 

بوزنيقة - 11)3) بوزنيقة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
السيد محلد افراح :  341 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
 331   : بن يوسف  السيد جالد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
السيد السعيد ايت مو�سى :  331 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  افراح  محلد  السيد 
حي ايت برى تنغيف   (7 زنقة   1( رقم 

45811 تنغيف املغرب.
السيد جالد بن يوسف عنوانه(ا( 

تنغيف 45811 تنغيف املغرب.
مو�سى  ايت  السعيد  السيد 
 45811 عنوانه(ا( حار7 اليلين تنغيف 

تنغيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  افراح  محلد  السيد 
حي ايت برى تنغيف   (7 زنقة   1( رقم 

45811 تنغيف املغرب
مو�سى  ايت  السعيد  السيد 
 45811 عنوانه(ا( حار7 اليلين تنغيف 

تنغيف املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بتاريخ  سليلان   ببن  االبتدائية 

يناير 2121 تحت رقم 31/2020.

58(I

ABA GESTION SARLAU

RANDOM
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
RANDOM شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2) شارع 

صبفي بوآلعة طابق ) شقة 6 
الدارالبيضاء 21111 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

454985
في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.RANDOM
غرض الشركة بإيجاز : وسيط في 

بيع األقلشة واالكسسوارات.
2) شارع  عنوان املقر االآتلاعي : 
 6 شقة   ( طابق  بوآلعة  صبفي 
الدارالبيضاء   21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : املغرب سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد فيليب كوستاف فريدمان 
عنوانه(ا( 6 شارع أحلد املقرى  رج ) 
 ور 3 شقة 6 21111 املغرب املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد فيليب كوستاف فريدمان 
شارع أحلد املقرى  رج   6 عنوانه(ا( 
)  ور 3 شقة 6 21111 الدارالبيضاء 

املغرب.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728953.
582I

BELBA’S GROUP

RECORD H DIRECT
عقد تسييف حر ألصل تجاري 

(األشخاص املعنويون(
عقد تسييف حر ألصل تجاري

 RECORD H DIRECT
بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ قي 12 
  MEDINA LOFT آنبف 9)21 أعطى 
 21159 التجاري  بالسجل  املسجل 
حق  بلراكش  التجارية  باملحكلة 
التسييف الحر لألصل التجاري الكائن 
حي  الخطابي  الكريم  عبد  شارع  ب 
 41111  - آليزمراكش   5 الغول رقم 
 RECORD لفائد7  املغرب  مراكش 
99 سنة تبتدئ من  H DIRECT ملد7 
)1 يناير 2121 و تنتهي في )3  آنبف 
قيلته  شهري  مبلغ  مقابل   2121

31.111  رهم.
583I

 األستاذ7 نجية تنليت موثقة

»توريزي«
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

األستاذ7 نجية تنليت موثقة

زنقة 3), فيال رقم : 84. حي الولفة. 

الدار البيضاء ، 21221، الدار 

البيضاء املغرب

»توفيزي«  شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  43، شارع 

انفا - 21111 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

455113

في  مؤرخ  موثق  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

»توفيزي« .

إنشاء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعية  لالستخدامات  املباني 

وغيفها

لجليع  املحالت  استئجار    -

األغراض ؛

أو  الشراء  أو  العقاري  التفويج   -

البيع أو التبا ل أو التأآيف أو التأآيف 

من الباطن عن طريق اإليجار أو غيف 

لجليع   ، اإلسكان والتشغيل   ، ذلك 

امللتلكات املنقولة وغيف املنقولة ؛

أو  الخاص  لحسابه  البناء   -

 ، مبنى  أي  من   ، الغيف  لحساب 

 ، عقارية  معاملة  أي  واستكلال 

 ، وتشغيل آليع امللتلكات العقارية 

وتطوير آليع األرا�سي العقارية ؛

أو  الخاص  لحسابه  البناء   -

العقارات  على   ، الغيف  لحساب 

لالستخدامات  لللباني  املذكور7 

من  وغيفها  والصناعية  اللوآستية 

االستخدامات ؛

املذكور7  العقارات  تطوير   -

وإ ارتها وتشغيلها ؛

- ملارسة آليع أنشطة امللحقات 

واملالحق ،

في  املصالح  أو  املشاركة  اقتناء   -

آليع الشركات أو املؤسسات وشراء 

األوراق املالية أو األوراق املالية.

بجليع  القيام   ، أعم  وبشكل 

أو  التجارية  أو  املدنية  العلليات 

أو  الالزمة  املنقولة  غيف  أو  املنقولة 

هدفها  لتحقيق  ببساطة  املفيد7 

تدعم  أن  املرجح  ومن  االآتلاعي 

نلوها وتنليتها ، وأي مشاركة مباشر7 

أو غيف مباشر7 ، بأي شكل من األشكال 

لتحقيق  تسعى  التي  الشركات  في   ،

أهداف ملاثلة أو ذات صلة.

عنوان املقر االآتلاعي :  43، شارع 

انفا - 21111 الدار البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد مصطفى صبيفي :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مصطفى صبيفي عنوانه(ا(  

 ، السوالم  حدائق  السوالم،   حد 

الرقم 65) 11)26 ببفشيد املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد مصطفى صبيفي عنوانه(ا( 

 ، السوالم  حدائق  السوالم،   حد 

الرقم 65) 11)26 برشيد املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 728962.

584I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

LE KHARTALA
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 BUSINESS CENTRE

CHELALLATE

 CITE OUED EL MAKHAZEN

 RESID AYOUB IMM B N° 36

 AIN HARROUDA KM 17،

 28630، MOHAMMEDIA

MAROC

LE KHARTALA  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 36 علار7 

ب إقامة أيوب حي وا  املخازن عين 

حرو 7 28631 املحلدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

25155

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 LE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. KHARTALA

أعلال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املتنوعة ,استيفا  وتصدير.

عنوان املقر االآتلاعي : 36 علار7 

ب إقامة أيوب حي وا  املخازن عين 

حرو 7 28631 املحلدية املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

حصة   511   : السيد7 فنة مينة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 511   : السعدية  بعتي  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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 2( عنوانه(ا(  مينة  فنة  السيد7 
شارع سيفنوس 11)16 نيس فرنسا.

السيد7 بعتي السعدية عنوانه(ا( 
نيس   16(11 سيفنوس  شارع   2(

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
 2( عنوانه(ا(  مينة  فنة  السيد7 

شارع سيفنوس 11)16 نيس فرنسا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية باملحلدية  بتاريخ 28 يناير 

2121 تحت رقم 59).
585I

ائتلانية بوعرفة

HAYT ORIENTAL CASH
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتلانية بوعرفة
رقم49 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 211)6، بوعرفة املغرب
HAYT ORIENTAL CASH شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 35 
شارع ابو سالم العيا�سي بوعرفة - 

211)6 بوعرفة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
759

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 HAYT : اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

.ORIENTAL CASH
-تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
النقو  و ا اء مختلف الفواتر و آليع 

العلليات املالية.

 35 رقم   : عنوان املقر االآتلاعي 

 - بوعرفة  العيا�سي  سالم  ابو  شارع 

211)6 بوعرفة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 (11   : نزهة  النوايتي  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  نزهة  النوايتي  السيد7 
بوعرفة  وجاض  محلد  زنقة   ((7

211)6 بوعرفة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  نزهة  النوايتي  السيد7 
بوعرفة  وجاض  محلد  زنقة   ((7

211)6 بوعرفة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 بتاريخ  بفجيج   االبتدائية 

2121 تحت رقم 10/2020.

586I

acostafer

STE HACOMEK SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

acostafer

 N 205 MAG HAY AL AMAL 2

SBZ ، 50000، MEKNES MAROC

STE HACOMEK SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 6)) 

شقة )) طابق 4 شهدية ) شطر 2 - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

48743

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.HACOMEK SARL AU

بيع موا    : غرض الشركة بإيجاز 

البناء و أشغال أجرى.

علار7   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 ( شهدية   4 طابق   (( شقة   ((6

شطر 2 - 51111 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد حديدو عز الدين :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حديدو عز الدين عنوانه(ا( 

مكناس   51111  2 مرآان   (67(

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد حديدو عز الدين عنوانه(ا( 

مكناس   51111  2 مرآان   (67(

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبف   1( بتاريخ  بلكناس   التجارية 

9)21 تحت رقم 4472.

587I

acostafer

STE H-AYOUMET SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

acostafer

 N 205 MAG HAY AL AMAL 2

SBZ ، 50000، MEKNES MAROC

 STE H-AYOUMET SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 6)) 

شقة )) طابق 4 شهدية ) شطر 2 - 

51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

48773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

تم إعدا  القانون   21(9 أكتوبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 STE  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.H-AYOUMET SARL AU

بيع موا    : غرض الشركة بإيجاز 

البناء و أشغال أجرى.

علار7   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 ( شهدية   4 طابق   (( شقة   ((6

شطر 2 - 51111 مكناس املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد حديدو عز الدين :  111.) 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حديدو عز الدين عنوانه(ا( 

مكناس   51111  2 مرآان   (67(

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد حديدو عز الدين عنوانه(ا( 

مكناس   51111  2 مرآان   (67(

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

نونبف   (3 بتاريخ  بلكناس   التجارية 

9)21 تحت رقم 4594.

588I
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ALBIDAYA IMMOBILIER

ALBIDAYA IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALBIDAYA IMMOBILIER
 CASABLANCA 47 BD LALLA
 YACOUT 5EME ETAGE CASA،

21381، الدارالبيضاء املغرب
ALBIDAYA IMMOBILIER شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 47 شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس 

الدارالبيضاء 11)21 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
35654(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(6 يوليوز   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ALBIDAYA IMMOBILIER
مطور   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
 47  : االآتلاعي  املقر  .عنوان 
شارع اللة الياقوت الطابق الخامس 
الدارالبيضاء   21(11 الدارالبيضاء 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 (.111   : السيد الحليمي الحسن 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الحليمي الحسن عنوانه(ا( 

 2111 ملر انروميد طونطونقيل    5

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد الحليمي الحسن عنوانه(ا( 

 2111 ملر انروميد طونطونقيل    5

الدارالبيضاء املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 6)21 تحت رقم 5)75).

589I

CABINET BCA SARL

عثمان للبناء

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

CABINET BCA SARL

 Angle Bd Sidi Mohamed ben

 Abdellah et Bd des FAR, 1er

 étage n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC

عثلان للبناء  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

كاستور رقم 321 - 61551 آرا 7 

املغرب.

رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 

.(6375

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تم   21(( أبريل   14 في  املؤرخ 

قدره  بلبلغ  الشركة  رأسلال  رفع 

»511.111  رهم« أي من »11.111) 

عن  »611.111  رهم«  إلى   رهم« 

مع  يون  مقاصة  إآراء    : طريق 

الشركة املحد 7 املقدار و املستحقة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   (4 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

))21 تحت رقم 939.

591I

AMDE

VENTES CROISEES
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
VENTES CROISEES شركة ذات 
مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سلية،اقامة شهرزا  3، الطابق 
5،رقم 22،النخيل،الدارالبيظاء  
املغرب - 21111 الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
45(623

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   3(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.VENTES CROISEES
غرض الشركة بإيجاز : التصدير.

زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،3 شهرزا   سلية،اقامة 
22،النخيل،الدارالبيظاء   5،رقم 
الدارالبيضاء   21111  - املغرب 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 GRATAY DAVID RENE 7السيد
DOMINIQUE :  100 حصة بقيلة 

11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 GRATAY DAVID RENE السيد 

فرنسا  عنوانه(ا(   DOMINIQUE

21111 فرنسا فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

 GRATAY DAVID RENE السيد 

فرنسا  عنوانه(ا(   DOMINIQUE

21111 فرنسا فرنسا

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

59(I

AMDE

 MOEZ NASRA
AGROCONSULTING

SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 MOEZ NASRA

  AGROCONSULTING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سلية،اقامة شهرزا  3، الطابق 

5،رقم 22،النخيل،الدارالبيظاء  

املغرب - 21341 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

39((47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   21(7 نونبف   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:



(653 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 MOEZ : اإلقتضاء بلختصر تسليتها
 NASRA AGROCONSULTING

. SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : اإلستشار7 

في التسييف.
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،3 شهرزا   سلية،اقامة 
22،النخيل،الدارالبيظاء   5،رقم 
الدارالبيضاء   21341  - املغرب 

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
حصة   (11   : السيد معز نصر7 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  السيد معز نصر7 عنوانه(ا( 
ياسلين اقامة القصر علار7 ل شقة 
 21111 البيضاء  بوسيجورح   21

الدارالبيظاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
زنقة  السيد معز نصر7 عنوانه(ا( 
ياسلين اقامة القصر علار7 ل شقة 
 21111 البيضاء  بوسيجورح   21

الدارالبيظاء املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
592I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

 GP EPICIER EZZIANI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

90000، Tanger MAROC

  GP EPICIER EZZIANI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

مسنانة الطابق االر�سي تجزئة 6989 
امام سوق القرب  - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(13349

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 GP  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. EPICIER EZZIANI SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 
وتوزيع آليع املنتوآات الغدائية و 

غيفها .
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
مسنانة الطابق االر�سي تجزئة 6989 
طنجة   91111  - امام سوق القرب  

املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
 511   : السيد عبد الجبار الزياني 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الزياني  الجبار  عبد  السيد 
زنقة  بوحاآة  حي سيدي  عنوانه(ا( 

73 رقم 4) 91111 طنجة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
الزياني  الجبار  عبد  السيد 
زنقة  بوحاآة  حي سيدي  عنوانه(ا( 

73 رقم 4) 91111 طنجة  املغرب.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229823.

593I

AMDE

CLOUD ART SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
CLOUD ART SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 
سلية،اقامة شهرزا  3، الطابق 
5،رقم 22،النخيل،الدارالبيظاء  

املغرب - 21341 الدارالبيظاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
453685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   3(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. CLOUD ART SARL AU
تنلية    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعلوميات.
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،3 شهرزا   سلية،اقامة 
22،النخيل،الدارالبيظاء   5،رقم 
املغرب - 21341 الدارالبيظاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (1.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

 (11   : اوعي�سى  زينب  السيد7 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد7 زينب اوعي�سى عنوانه(ا( 
طابق  الطوكي  احلد  احلد  زنقة   7

الدارالبيظاء   21111   3 الشقة   (

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد7 زينب اوعي�سى عنوانه(ا( 
طابق  الطوكي  احلد  احلد  زنقة   7

الدارالبيظاء   21111   3 الشقة   (

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

594I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

CASTLE AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

90000، Tanger MAROC

CASTLE AGENCY  شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 65، 

شارع الشهيد أقشار، حي الزاو ية - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13243

في  مؤرخ  حر  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (657

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. CASTLE AGENCY
وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقارية.
عنوان املقر االآتلاعي : 65، شارع 
الشهيد أقشار، حي الزاو ية - 91111 

طنجة املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:
511 حصة    : السيد عزيز بوعزى 

بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 AV )السيد عزيز بوعزى عنوانه(ا
 DES ANC COMBATTANTS A

VERE 1000 بروكسيل  بلجيكا.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
 AV )السيد عزيز بوعزى عنوانه(ا
 DES ANC COMBATTANTS A

VERE 1000 بروكسيل  بلجيكا
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229749.
595I

AMDE

AFRICAN FERTILITY CLINIC
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 AFRICAN FERTILITY CLINIC
شركة ذات املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سلية اقامة شهرزا  3 الطابق 5 
 CASABLANCA النخيل البيضاء

21341 البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

454587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 شتنبف   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.AFRICAN FERTILITY CLINIC

تشغيل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عيا 7 آراحية.
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق   3 شهرزا   اقامة  سلية 

 CASABLANCA البيضاء  النخيل 

21341 البيضاء املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99ا سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد علر صفريوي :  811 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 211   : السيد نور الدين الونجلي 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

 السيد علر صفريوي : 811 بقيلة 

11)  رهم.

 211  : السيد نور الدين الونجلي 

بقيلة 11)  رهم.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  صفريوي  علر  السيد 
السالم  حي  بوزنيقة  زنقة   (3

البيضاء   21341 الدارالبيضاء 

املغرب.

الونجلي  الدين  نور  السيد 
رقم   2 زنقة  كنليف  تجزئة  عنوانه(ا( 

 21341 الدارالبيضاء  الوازيس   41

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  صفريوي  علر  السيد 
السالم  حي  بوزنيقة  زنقة   (3
البيضاء   21341 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
596I

fiduciaire de comptabilité et fiscalité SARL

B.Y.SCHOOL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 fiduciaire de comptabilité et
fiscalité SARL

زنقة ابن كثيف إقامة طارق الطابق 
5 رقم 7) طنجة ، 91111، طنجة 

املغرب
B.Y.SCHOOL SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدو 7 ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  39 شارع 
موالي سليلان الطابق ) الشقة رقم 

) - 91111 طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
(13493

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
تم إعدا  القانون   21(9 6)  آنبف 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.B.Y.SCHOOL SARL AU
الهدف:    : غرض الشركة بإيجاز 
لتعليم  مدرسة  جاصة:  بصفة 

السياقة .
عنوان املقر االآتلاعي :  39 شارع 
موالي سليلان الطابق ) الشقة رقم 

) - 91111 طنجة  املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (51.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 (.511   : السيد يوسف بنعي�سى 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف بنعي�سى  عنوانه(ا( 

 26 زنقة ابن سيفين رقم   ( البفانص 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد يوسف بنعي�سى  عنوانه(ا(  

 26 زنقة ابن سيفين رقم   ( البفانص 

91111 طنجة  املغرب 

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229964.

597I

CABINET BCA SARL

عثمان للبناء
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

CABINET BCA SARL

 Angle Bd Sidi Mohamed ben

 Abdellah et Bd des FAR, 1er

 étage n°2 ، 60000، OUJDA

MAROC

عثلان للبناء شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 

كاستور رقم 321 آرا 7 61551 

آرا 7 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(6375

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2111 يونيو   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
: عثلان  اإلقتضاء بلختصر تسليتها 

للبناء.
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
حي   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 61551 آرا 7   321 رقم  كاستور 

آرا 7 املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:
 521   : صغيف  بوكطاية  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
 481   : بابا احلد محلد  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا(  بوكطاية صغيف  السيد 
آرا 7   61551  99 رقم  ابيتا  حي  

املغرب.
السيد بابا احلد محلد عنوانه(ا( 
ورززات   45111 تازارين  نقب  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء 

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  بوكطاية صغيف  السيد 
آرا 7   61551  99 رقم  ابيتا  حي  

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بتاريخ  بوآد7   التجارية 

2111 تحت رقم 263).
598I

La Fiduciaire-Conseil du Maroc

 MAYMOUNA SERVICES
FINANCIERS
شركة املساهلة

رفع رأسلال الشركة

La Fiduciaire-Conseil du Maroc
 Bd d›Anfa 7ème Etage، 45
20000، Casablanca Maroc
 MAYMOUNA SERVICES

FINANCIERS شركة املساهلة

وعنوان مقرها اإلآتلاعي علار7 
سرايا، الطابق 4، ملتقى شارع 

الرياض وشارع األرز، حي الرياض - 1 
الرباط املغرب.

رفع رأسلال الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.((2(69
العام  الجلع  بلقت�سى 
يوليوز   26 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   21(9
»2.111.111  رهم«  قدره  بلبلغ 
إلى  »8.111.111)  رهم«  من  أي 
  : طريق  عن  »21.111.111  رهم« 

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   31 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2121 تحت رقم )7)14).
599I

ISDM CONSULTING

RESEAUX TECH
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

توسيع نشاط الشركة 

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
RESEAUX TECH شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7
وعنوان مقرها االآتلاعي حي جط 
الرملة ) زنقة تفلت رقم 4) العيون 

LAAYOUNE 70000 العيون 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.2(813
بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 4) يناير 2121 تلت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

الحالي :
البناء واألعلال املتنوعة

أعلال الطرق والصرف الصحي 
أعلال التطوير املختلفة

الصحي  والصرف  الطرق  أعلال 
وأعلال الحفر.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 177/2020.

611I

ISDM CONSULTING

IDM SER-TRAV
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
IDM SER-TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي 
 MADINAT EL WIFAQ BLOC D
 NR 2581  LAAYOUNE 70000

LAAYOUNE املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 
3156(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 IDM  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.SER-TRAV
البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واألعلال املتنوعة.
 : االآتلاعي  املقر  عنوان 
 MADINAT EL WIFAQ BLOC D
 NR 2581  LAAYOUNE 70000

LAAYOUNE املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  
 رهم، مقسم كالتالي:

 (.111   : السيد محلد الداو ي 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محلد الداو ي عنوانه(ا( 
العيون 71111 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   
ومواطن مسيفي الشركة:

السيد محلد الداو ي عنوانه(ا( 
العيون 71111 العيون املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   2( بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 178/2020.

61(I

sahara decision

NAFORELEC  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

sahara decision
شارع مكة علار7 مبارك ولد الخليل 

طابق2 الحي اال اري العيون. ، 
71111، العيون املغرب

NAFORELEC  SARL   شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة رقم 
51 حي السعا 7 العيون - 71111 

العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6497

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   2121 يناير   (7 في  املؤرخ 

املصا قة على :
تفويت السيد (7( زينب  السقاط 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   6.611
 )7) السيد  لفائد7   حصة   6.611
يناير   (7 بتاريخ  الحجالي  سعيد 

.2121
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   31 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 266/2020.

612I
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sahara decision

NAFORELEC
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تحويل الشكل القانوني للشركة

sahara decision
شارع مكة علار7 مبارك ولد الخليل 

طابق2 الحي اال اري العيون. ، 
71111، العيون املغرب

NAFORELEC    شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

و عنوان مقرها االآتلاعي زنقة رقم 
51 حي السعا 7 العيون - 71111 

العيون .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6497

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   2121 يناير   (7 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   31 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 266/2020.

613I

sahara decision

NAFORELEC  SARL  AU
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسيف آديد للشركة

sahara decision
شارع مكة علار7 مبارك ولد الخليل 

طابق2 الحي اال اري العيون. ، 
71111، العيون املغرب

NAFORELEC  SARL  AU  شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة رقم 
51 حي السعا 7 العيون - 71111 

العيون املغرب.
تعيين مسيف آديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.(6497

الوحيد  الشريك  قرار  بلقت�سى 
تم تعيين   2121 يناير   (7 املؤرخ في 
السيد(7(  للشركة  آديد  مسيف 

الحجالي سعيد كلسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   31 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2121 تحت رقم 266/2020.

614I

JUNA CAFTAN

JUNA CAFTAN
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

JUNA CAFTAN
 SOCOMA 1 N 1909

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH maroc

Juna Caftan شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وا أيت 
بازي أيت إمور  مراكش - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(12(87
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
 Juna  : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.Caftan
تصليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األزياء.
:  وا أيت  عنوان املقر االآتلاعي 
 41111  - مراكش  إمور   أيت  بازي 

مراكش املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد7 عائشة أيت أفقيف :  511 
حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

511 حصة    : السيد7 أفقيف إلهام 
بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

أفقيف  أيت  عائشة  السيد7 
عنوانه(ا(  رب شعبة لفقنية سيدي 
 41111 مراكش   علي   بن  يوسف 

مراكش  املغرب.
عنوانه(ا(  إلهام  أفقيف  السيد7 
علي  بن  يوسف  سيدي  شيشاوي  

41111 مراكش  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
أفقيف  أيت  عائشة  السيد7 
عنوانه(ا(  رب شعبة لفقنية سيدي 
 41111 مراكش   علي   بن  يوسف 

مراكش  املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   29 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم -.

615I

KHADAMISK SERVICES SARL AU 

مجموعة مدارس اهال الخاصة
إعالن متعد  القرارات

 GROUPE SCOLAIRE AHLEN
PRIVE SARL

 AWAMA LOT AL MAJD
 RESIDENCE LOUBNA BLOC 15
RDC N° 6 ، 90080، طنجة املغرب
مجلوعة مدارس اهال الخاصة  
»شركة ذات املسؤولية املحدو 7«

وعنوان مقرها االآتلاعي: العوامة 
تجزئة املجد اقامة لبنى املجلع 

السكني 5) رقم 6 العوامة تجزئة 
املجد اقامة لبنى املجلع السكني 5) 

رقم 6 91181 طنجة  املغرب .
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 
.8349(

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   2121 يناير   13 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: توسيع صالحيات املسيف آليلي 

تم  ما  والغاء  الرحيم  عبد  ا ري�سي 

الشركة  وان  قبل  من  منه  حرمانه 

تصبح ملزمة بتوقيع احد املسيفين

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تم تغييف مقتضيات املا تين 3) و 6) 

من القانون االسا�سي لشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   29 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 229995.

616I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

DEHA-DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

DEHA-DEVELOPPEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي  وار 

الخربة سيدي الطيب, ايت عليف7 

بيوكرى شتوكة ايت باها - 81111 

انزكان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

(9777

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

DEHA- : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.DEVELOPPEMENT



(657 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واملنتجات  الزراعية  املستلزمات 

واألسلد7  والبذور  الزراعية 

والكيلاويات الزراعية.

:  وار  االآتلاعي  املقر  عنوان 

عليف7  ايت  الطيب,  سيدي  الخربة 

 81111  - باها  ايت  بيوكرى شتوكة 

انزكان املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

 511   : هللا  عبد  حاحو  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

عبد  موالي  الدرقاوي  السيد 

 (11 بقيلة  حصة   511   : الواحد 

 رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حاحو عبد هللا عنوانه(ا( 

حي الداجلة   13 رقم   ( حي الفضية 

اكا ير 81111 اكا ير املغرب.

عبد  موالي  الدرقاوي  السيد 

رقم  تيليال  حي  عنوانه(ا(  الواحد 

اكا ير   81111 تيكوين اكا ير   (732

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد حاحو عبد هللا عنوانه(ا( 

حي الداجلة   13 رقم   ( حي الفضية 

اكا ير 81111 اكا ير املغرب

عبد  موالي  الدرقاوي  السيد 

رقم  تيليال  حي  عنوانه(ا(  الواحد 

اكا ير   81111 تيكوين اكا ير   (732

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   28 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

2121 تحت رقم 73).

617I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PERFECT ART
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

PERFECT ART شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي اسايس 
الطريق الرئيسية لللطارتيكوين 

اكا ير - 81651 اكا ير املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91((

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
تلت   21(9 أكتوبر   18 في  املؤرخ 

املصا قة على :
تفويت السيد (7( بوشعيب زروق 
أصل  من  اآتلاعية  حصة   951
951 حصة لفائد7  السيد (7( الكبيف 

بنعراج بتاريخ 18 أكتوبر 9)21.
تفويت السيد (7( مينة فريحي 51 
حصة اآتلاعية من أصل 51 حصة 
بنعراج  الكبيف   )7) السيد  لفائد7  

بتاريخ 18 أكتوبر 9)21.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   27 بتاريخ  باكا ير   التجارية 

2121 تحت رقم 89373.

618I

STE FIDU-LIDOU SARL

EMGCI
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

رفع رأسلال الشركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
EMGCI شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 5) 
زنقة أوال  علي بن عي�سى كاسيطا    - 

62511 الناظور املغرب.
رفع رأسلال الشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.643(

العام  الجلع  بلقت�سى 
يناير   (4 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسلال  رفع  تم   2121
»3.111.111  رهم«  قدره  بلبلغ 
إلى  »111.111.))  رهم«  من  أي 
طريق  عن  »4.111.111)  رهم« 
الشركة  مع  يون  مقاصة  إآراء    :

املحد 7 املقدار و املستحقة.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 29 يناير 

2121 تحت رقم 125/2019.
619I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PERFECT ART
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تحويل الشكل القانوني للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

PERFECT ART شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

و عنوان مقرها االآتلاعي حي 
اسايس الطريق الرئيسية لللطار 

تيكوين اكا ير - 81651 اكا ير .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91((

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 أكتوبر 9)21 تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدو 7« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  باكا ير   التجارية 

2121 تحت رقم 89373.
6(1I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PERFECT ART
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تعيين مسيف آديد للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

PERFECT ART  شركة ذات 
املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي 
اسايس الطريق الرئيسية لللطار 
تيكوين اكا ير - 81651 اكا ير 

املغرب.
تعيين مسيف آديد للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.91((

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 18 أكتوبر 9)21 تم تعيين 
السيد(7(  للشركة  آديد  مسيف 

بنعراج الكبيف كلسيف وحيد
تبعا لقبول استقالة املسيف.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  باكا ير   التجارية 

2121 تحت رقم 89373.
6((I

FNMCOMPTA

TRANS CAPRIS
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 2(
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
TRANS CAPRIS شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي )2 إقامة 
السعا 7 شارع إبن مرحل الطابق 
12 رقم 15 طنجة  91111 طنجة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 TRANS : اإلقتضاء بلختصر تسليتها

.CAPRIS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي  للبضائع.

عنوان املقر االآتلاعي : )2 إقامة 

السعا 7 شارع إبن مرحل الطابق 12 

رقم 15 طنجة 91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 61.111 الشركة:   رأسلال  مبلغ 

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد محلد كريم بوعو  :  611 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوعو   كريم  محلد  السيد 

طنجة  فريشةالعوامة  عنوانه(ا( 

91111 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

بوعو   كريم  محلد  السيد 

طنجة  العوامة  فريشة  عنوانه(ا( 

91111 طنجة املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 867.

6(2I

EXCEL COMPTA SARL AU

LES SIRENES
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

حل شركة

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة ور 7 ب الشقة 9 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 41111، 

مراكش املغرب

LES SIRENES شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7(في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 59 

زنقة الشبانات - 44111 الصوير7 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السجل التجاري 

.26(5

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

9)21 تقرر حل  )3  آنبف  املؤرخ في 

 LES شركة ذات املسؤولية املحدو 7 

 31.111 رأسلالها  مبلغ    SIRENES

 رهم وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 

59 زنقة الشبانات - 44111 الصوير7 

املغرب نتيجة ل : و ية.

 59 و حد  مقر التصفية ب رقم 

الصوير7   44111  - الشبانات   زنقة 

املغرب. 

و عين:

و  ميوتي  ا وار و   السيد(7( 

ايطاليا   1111 ايطاليا  عنوانه(ا( 

ايطاليا كلصفي (7( للشركة.

الحدو   اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابر7  محل  لهم 

العقو  و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 
رقم 59 زنقة الشبانات الصوير7

44111

املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بالصوير7  بتاريخ 31 يناير 

2121 تحت رقم 32.

6(3I

JURISMAG SARL

 LA MAISON DU SOFTWARE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
تحويل املقر االآتلاعي للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,)En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 LA MAISON DU SOFTWARE
SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7
وعنوان مقرها اإلآتلاعي 2)،  زنقة  

صبفي  بوآلعة ، الطابق األول 
، الشقة رقم 6  - 21111 الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االآتلاعي للشركة

رقم التقييد في السجل التجاري 
.32151(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 17 فبفاير 9)21 تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االآتلاعي  املقر 
»2)،  زنقة  صبفي  بوآلعة ، الطابق 
األول ، الشقة رقم 6  - 21111 الدار 
البيضاء املغرب« إلى »5 ، زنقة بليا  ،  
إقامة علران ، الطابق 2 ، الشقة رقم 

7  - 21111 الدار البيضاء  املغرب«.
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
 31 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم )72897.
6(4I

N.FOUAD & ASSOCIES

MOBI DEAL
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تفويت حصص

N.FOUAD & ASSOCIES
 RUE SOUMAYA RES

 SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22
 PALMIERS CASABLANCA RUE
 SOUMAYA RES SHEHRAZADE

 3 ETG 5 N 22 PALMIERS
 CASABLANCA، 20000،

Casablanca Maroc

MOBI DEAL شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

 N°34, وعنوان مقرها اإلآتلاعي

 Rue Ibnou ALHAKAM,

 Bourgogne - 20000 Casablanca

.Maroc

تفويت حصص
رقم التقييد في السجل التجاري 

.265375

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

تلت   2121 يناير   (1 في  املؤرخ 

املصا قة على :

 Michael  )7) السيد  تفويت 

اآتلاعية  حصة   DUHAMEL 400

لفائد7   حصة   (.111 أصل  من 

 Meriem ABAHMAOUI )7) السيد 

بتاريخ 1) يناير 2121.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم ))728.8.

6(5I

KAMA SERVICE

ROMAZ AGRI DOUKKALA
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة رقم 2 إقامة أميف7 سيدي بنور 

، 24351، سيدي بنور املغرب

 ROMAZ AGRI DOUKKALA

شركة ذات املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي رقم 1)  

تجزئة بن اذهيبة 2 الزمامر7  - 

24212 سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 
رقم التقييد في السجل التجاري : 

2429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.
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عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.ROMAZ AGRI DOUKKALA

غرض الشركة بإيجاز : - استيفا  و 

تصدير األليات و قطع الغيار الفالحية 

- تصنيع األليات الفالحية

األشغال  و  الفالحية  األشعال   -

العامة.

رقم   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

 - الزمامر7    2 تجزئة بن اذهيبة    (1

24212 سيدي بنور املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد عبدهللا مطيف :  341 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

 331   : رشدي  الحسن  السيد 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

حصة   331   : السيد علي مطيف 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  مطيف  عبدهللا  السيد 

بنور  الزمامر7 سيدي   2 السالم  حي 

24212 سيدي بنور املغرب.

الحسن رشدي عنوانه(ا(   السيد 

الزمامر7    2( رقم  تجزئة بن اذهيبة  

24212 سيدي بنور املغرب.

 68 عنوانه(ا(  مطيف  علي  السيد 

تجزئة الضاوية حي املسيف7 الزمامر7 

24212 سيدي بنور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

عنوانه(ا(  مطيف  عبدهللا  السيد 

بنور  الزمامر7 سيدي   2 السالم  حي 

24212 سيدي بنور املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

يناير 2121 تحت رقم 3366.

6(6I

FNMCOMPTA

OSIZAR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN 2(

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

OSIZAR TRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي حي اللة 

شافية زنقة )2 رقم 2) -طنجة - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(13617

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

القانون  إعدا   تم   2121 يناير   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

. OSIZAR TRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.

حي اللة   : عنوان املقر االآتلاعي 

 - -طنجة   (2 رقم   2( زنقة  شافية 

91111 طنجة املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد البقالي :  511 حصة 

بقيلة 11)  رهم للحصة .

511 حصة    : السيد محلد أفال  

بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا(  البقالي  سعيد  السيد 
7))طنجة  رقم   (7 زنقة   5 مبفوكة 

91111 طنجة املغرب.
عنوانه(ا(  أفال   محلد  السيد 
39 طنجة  رقم   4 حي الدريسية زنقة 

91111 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
عنوانه(ا(  أفال   محلد  السيد 
39 طنجة  رقم   4 حي الدريسية زنقة 

91111 طنجة املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   31 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2121 تحت رقم 868.
6(7I

ABA GESTION SARLAU

لو بيسطرو شيك
إعالن متعد  القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
لو بيسطرو شيك »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7«
وعنوان مقرها االآتلاعي: 8 زنقة 

طه حسين حي كوتيي الدار البيضاء 
رياض الولفة مجلع 34 الباب 4) 
الشقة 253 الطابق األول 21111 

الدارالبيضاء املغرب.
»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

املؤرخ في 25  آنبف 9)21
تم اتخاذ القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
االستا   تلقاه  رسمي  عقد  بلقت�سى 
بالدار  موثق  الكتاني٫  العرب  عز 
 :21(9 25  آنبف  بتاريخ  البيضاء٬ 
*وهب السيد رشيدي البواب عشر7 
امف (1.111)( حصة اآتلاعية من 
و عشرون الف و جلس  اصل اثنآء 
(22511( حصة اآتلاعية التي  مئة 
يللكها في شركة »لو بيسطرو شيك« 
 LE BISTROT CHIC ش.ذ.م.م  

لفائد7 السيد رمزي البواب.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

تلقاه  رسمي  عقد  بلقت�سى  مايلي: 

موثق  الكتاني٫  العرب  عز  االستا  

25  آنبف  بتاريخ  البيضاء٬  بالدار 

*فوت السيد رشدي البواب   :21(9

اثنا عشرالف و جلس مئة (2511)) 

حصة اآتلاعية التي يللكها في شركة  

»لو بيسطرو شيك« ش.ذ.م.م لفائد7 

السيد عبد الرحلان برا 7. *استقالة 

مهامه  من  البواب  رشدي  السيد 

كل  توقيع   *يتم  للشركة.  كلسيف 

»لو بسطرو  العقو  الخاصة بشركة 

ش. .م.م بتوقيع منفصل او  شيك« 

مشتفك للسيد رمزي البواب او السيد 

عبد الرحلان برا 7.

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

االستا   تلقاه  رسمي  عقد  بلقت�سى 

بالدار  موثق  الكتاني٫  العرب  عز 

 21(9 25  آنبف  بتاريخ  البيضاء٬ 

»لو  شركة   وقع االتفاق بين شركاء 

ما  على  ش.ذ.م.م  شيك«  بيسطرو 

قام  التي  الهبة  على  *املصا قة  يلي: 

بها السيد رشدي البواب لعشر7 امف 

لفائد7  اآتلاعية  حصة   )(1111(

السيد رمزي البواب. *املصا قة على 

الثنى  البواب  رشدي  السيد  تفويت 

 ((2511) ما7  جلس  و  الف  عشر 

حصة اآتلاعية لفائد7 السيد عبد  

الرحلان برا 7.

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

بلقت�سى عقد رسمي تلقاه االستا  عز 

العرب الكتاني٫ موثق بالدار البيضاء٬ 

2121 عدل الشركاء  21 يناير  بتاريخ 

القانون االسا�سي للشركة.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 9)7288.

6(8I
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SOUSS-FISC SARL

 MOUDAFAR TRANSPORT

SERVICE

إعالن متعد  القرارات

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 MOUDAFAR TRANSPORT

SERVICE »شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7«

وعنوان مقرها االآتلاعي: رقم 14)) 

حي تدارت أنزا اكا ير  81191  - 

اكا ير املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: 

.29139

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

9)21 تم اتخاذ  26 غشت  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

 511 بخوز  هللا  عبد  السيد  تفويت 

 511 أصل  من  اآتلاعية  حصة 

حصة لفائد7 السيد 7 سناء مو فار 

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مو فار  سعيد  السيد  تعيين  اعا 7 

كلسيف للشركة ملد7 غيف محدو 7

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي ينص على   :8 و   7 بند رقم 

املشاركين  حصص  تعديل  مايلي: 

ورأسلال الشركة

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  باكا ير   التجارية 

2121 تحت رقم 5)893.

6(9I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BUSDEV
شركة ذات املسؤولية املحدو 7

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البفيد 

2619 ، 41111، مراكش املغرب

BUSDEV شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي تجزئة 

89/89 مكرر الحي الصناعي أزلي 

صندوق البفيد 588   - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

(12257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدو 7 باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدو 7.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 

 : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 

.BUSDEV

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

والقابضة  واإل ار7  االستشارات 

واستثلارات األسهم.

تجزئة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 

أزلي  الصناعي  الحي  مكرر   89/89

 41111  -    588 البفيد  صندوق 

مراكش املغرب.

أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .

 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حلز7 البارو ي عنوانه(ا( 

 3 مجاط   (8 رقم  هاني  ام  رياض 

مراكش   41111 الجنوبي  النخيل 

املغرب.

عنوانه(ا(  الدباغ  الهام  السيد7 
 3 مجاط   (8 رقم  هاني  ام  رياض 
مراكش   41111 الجنوبي  النخيل 

املغرب.
عنوانه(ا(  البارو ي  ا م  السيد 
 3 مجاط   (8 رقم  هاني  ام  رياض 
مراكش   41111 الجنوبي  النخيل 

املغرب.
البارو ي عنوانه(ا(  السيد7 هناء 
 3 مجاط   (8 رقم  هاني  ام  رياض 
مراكش   41111 الجنوبي  النخيل 

املغرب.
عنوانه(ا(  البارو ي  آا   السيد 
 3 مجاط   (8 رقم  هاني  ام  رياض 
مراكش   41111 الجنوبي  النخيل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:
السيد حلز7 البارو ي عنوانه(ا( 
 3 مجاط   (8 رقم  هاني  ام  رياض 
مراكش   41111 الجنوبي  النخيل 

املغرب
باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   31 بتاريخ  بلراكش   التجارية 

2121 تحت رقم 828))).

621I

ABA GESTION SARLAU

 GCD INTERNATIONALE
SARLAU

إعالن متعد  القرارات

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 GCD INTERNATIONALE

SARLAU »شركة ذات املسؤولية 
املحدو 7 ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االآتلاعي: 63 

شارع انفا، زاوية واشنطن، اقامة 
السعيد، الدارالبيضاء  رياض 
الولفة مجلع 34 الباب 4) 

الشقة 253 الطابق األول 21111 
الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«

رقم التقييد في السجل التجاري: -.

بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 

تم اتخاذ   2121 يناير   (6 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

االستا   تلقاه  رسمي  عقد  بلقت�سى 

بالدار  موثق  الكتاني٫  العرب  عز 

-:2121 يناير   28 بتاريخ  البيضاء٬ 

بللان نيابة عن  فوتت السيد7 رآاء 
السيد عز العرب الحسناوي العامري 

حصة  ستة االف و ثلانلائة(6811( 

الف  عشرون  اصل  من  اآتلاعية 

 CGD  21111( التي يللكها في شركة(

 INTERNATIONALE SARL AU

لفائد7 السيد ياسين موعلر. *تغييف 
القانون  من   7 و   6 رقم:  البندين 

الشكل  *تغييف  للشركة  االسا�سي 

ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 

مسؤولية محدو 7  ات شريك وحيد 

إلى شركة ذات مسؤولية محدو 7.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

االستا   تلقاه  رسمي  عقد  بلقت�سى 

بالدار  موثق  الكتاني٫  العرب  عز 

 2121 6):يناير  بتاريخ  البيضاء٬ 

 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  مسجل 

وقع االتفاق بين شركاء   2121 يناير 

 GCD INTERNATIONALE شركة 

SARL AU على ما يلي: *املصا قة على 
تفويت السيد عز العرب الحسناوي 

ثلانلائة  و  أالف  ستة  العامري 

حصة اآتلاعية من أصل   )6811(

حصة   21111) ألف  عشرون 

شركة  في  يللكها  التي  اآتلاعية( 

 GCD INTERNTIONALE SARL«

AU«  لفائد7 السيد ياسين موعلر.

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

بلقت�سى عقد رسمي تلقاه االستا  عز 

العرب الكتاني٫ موثق بالدار البيضاء٬ 

بتاريخ 6) يناير 2121 مسجل بالدار 

البيضاء بتاريخ 28 يناير2121  عدل 

الشركاء القانون االسا�سي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
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بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
*تغييف البندين رقم: 6 و 7 من القانون 

الشكل  *تغييف  للشركة  االسا�سي 

ذات  شركة  من  للشركة  القانوني 

مسؤولية محدو 7 ذات شريك وحيد 

إلى شركة ذات مسؤولية محدو 7.

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم 6)7288.

62(I

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU

بولي سيففيس البفا 

POLY SERVICES EL BERRAD 
شركة ذات مسؤولية محدو 7 ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU

 BD Grande Ceinture - Rés.

 SARA Imm GH7, 4ème Etage,

 Appt 8 - Hay Mohammadi

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

 POLY  بولي سيففيس البفا

SERVICES EL BERRAD شركة ذات 

مسؤولية محدو 7 ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلآتلاعي زنقة 

سومية إقامة شهرزا 3، الطابق 

الخامس، الرقم 22ـ  النخيلـ   - 

21341 الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدو 7 ذات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السجل التجاري : 

454459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  
القانون  إعدا   تم   2121 يناير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدو 7 

باملليزات التالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدو 7  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسلية 
بولي   : تسليتها  بلختصر  اإلقتضاء 
 POLY SERVICES EL  سيففيس البفا

.BERRAD
تسعى   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشركة إلى القيام في املغرب كلا هو 
الحال في الخارج ، سواء كان ذلك على 
عاتقها أو نيابة عن أطراف ثالثة ، في 

التلثيل أو املشاركة:
تأآيف واستئجار قصيف أو   ، بيع   •
طويل األمد ، صيانة ، إصالح ، تدجل 
، صيانة شاحنات الرافعات الشوكية 
املنتجات  وآليع  املاركات  لجليع 
 ، املنفعة   ، الزراعية   ، الصناعية 
السيارات ، السيارات ، امليكانيكية ، 

الهيدروليكية ، والكهربائية ؛
والتجهيزات  الغيار  قطع  تجار7   •
لجليع  الرفع  لشاحنات  وامللحقات 
واملرافق  الثقيلة  واملركبات  املاركات 
العامة  العلل  وآالت  والسيارات 

والصناعية وغيفها ؛
• اإلنشاء ، واالستحواذ ، والتأآيف 
أعلال   ، مؤسسة  أي  وتشغيل   ،
على  تعلق  علل  ورشة   ، مصنع   ،

األنشطة املذكور7 أعاله ؛
أو  املصالح  على  الحصول   •
املصالح في أي شكل في أي شركة أو 

شركة.
 ، عام  بشكل  ذلك  من  وأكثف 
آليع املعامالت العقارية و التجارية 
واألثاث  واملالية  والصناعية 
غيف  أو  مباشر7  املرتبطة  والعقارات 
وذلك   ، االآتلاعي  بالهدف  مباشر7 
عن   ، املباشر  التدجل  عن طريق   ،
طريق اإلبداع أو املشاركة في الشركات 
 ، موآو  أو سيتم إنشاؤه   ، األجرى 

وله هدف ملاثل أو ذو صلة..
زنقة   : االآتلاعي  املقر  عنوان 
الطابق  شهرزا 3،  إقامة  سومية 
 - ـ   النخيل  ـ   22 الرقم  الخامس، 

21341 الدار البيضاء املغرب.
أآلها  من  تأسست  التي  املد7 

الشركة : 99 سنة .
 (11.111 مبلغ رأسلال الشركة:  

 رهم، مقسم كالتالي :

 (.111   : السيد البفا  عبد الحق 

حصة بقيلة 11)  رهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسلاء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد البفا  عبد الحق عنوانه(ا( 

 21111 الوا   موالين  املحركة   وار 

بنسليلان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسلاء   

ومواطن مسيفي الشركة:

السيد البفا  عبد الحق عنوانه(ا( 

 2111 الوا   موالين  املحركة   وار 

بنسليلان املغرب

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

يناير 2121 تحت رقم )72848.

622I

FIDUROC SARL AU

 SOCIETE NACERI TINGHIR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدو 7
وفا7 شريك

FIDUROC SARL AU

)5 شارع محلد الخامس ، 45111، 

ورزازات املغرب

 SOCIETE NACERI TINGHIR

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدو 7

وعنوان مقرها اإلآتلاعي شارع 

محلد الخامس املنطقة السياحية - 

45811 تنغيف املغرب.

وفا7 شريك
رقم التقييد في السجل التجاري 

.783(

بلقت�سى الجلع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 25  آنبف 9)21 تم اإلعالم 

بوفا7 الشريك  محلد ناصري و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 21(9 فبفاير   (( في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

  ، ناصري   الحسين  السيد(7( 

3.367 حصة .

  ، ناصري   عائشة  السيد(7( 

683.) حصة .

  ، ناصري   لطيفة  السيد(7( 
683.) حصة .

  ، ناصري   مصطفى  السيد(7( 
3.367 حصة .

السيد(7( حيا7 ناصري  ،  683.) 
حصة .

 (.683   ، ليلى ناصري   السيد(7( 
حصة .

 (.683 السيد(7( امال ناصري  ،  
حصة .

  ، شكوكوط   سعدية  السيد(7( 
64).2 حصة .

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   27 بتاريخ  االبتدائية بورزازات  

2121 تحت رقم 88.

623I

AUDIT HOUSE أو يت هاوس

AMRAPROM
إعالن متعد  القرارات

AUDIT HOUSE أو يت هاوس
تجزئة الكولين 2 علار7 لوماتينيون 
الطابق 2 املكتب 6 سيدي معروف، 

51)21، البيضاء املغرب
AMRAPROM »شركة ذات 

املسؤولية املحدو 7 ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االآتلاعي: 54 زاوية 
شارع عقبة و زنقة عين اسر ون 
شقة 3) اكدال - - الرباط املغرب.

»إعالن متعد  القرارات«
رقم التقييد في السجل التجاري: 

.(3782(
بلقت�سى الجلع العام االستثنائي 
تم اتخاذ   21(9 نونبف   31 املؤرخ في 

القرارات التالية: 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
بلبلغ  الشركة  رأسلال  في  الزيا 7 
مبلغه  ليصبح  الف  رهم   431111
 4311 441111  رهم و ذلك بانشاء 
اسهام  مقابل  ا ية  آديد7  حصة 
للسيد  املهنية  الخصوم  و  االصول 
رقم  تجاري  سجل  العلراوي  علي 
الفصل  اطار  في  بالناضور   25281

)6)ثالثا من مدونة الضرائب.
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قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

إضافة الى هدف الشركة نشاط البيع 

بالتقسيط لجليع منتجات البقالة و 

التبغ

قرار رقم 3: الذي ينص على مايلي: 

زنقة   71 فتح فرع للشركة بالناضور 

علي  تعيين  و  تاشفين  ابن  يوسف 

العلراوي كلدير الفرع

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

فتح فرع للشركة بلدينة تلار7 رقم 

علي  تعيين  و  ايراك  الوفاق   3(42

العلراوي كلدير الفرع

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام االسا�سي كامال

وتبعا لذلك تم تعديل مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

الذي  االسا�سي:  لنظام  رقم  بند 

النظام  تحيين  مايلي:  على  ينص 

االسا�سي كامال

باملحكلة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2121 تحت رقم 14167).

624I

TQG FIDUCIAIRE

املحل الكائن بزنقة رحال بن احلد 

رقم 3) مكرر آيليز مراكش

عقد تسييف حر ألصل تجاري

 (األشخاص املعنويون(

عقد تسييف حر ألصل تجاري

بن  رحال  بزنقة  الكائن  املحل 

احلد رقم 3) مكرر آيليز مراكش 

بلقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 19 

 TRANSFERTS 9)21 أعطت  آنبف 

املسجلة    SERVICES SARL AU

باملحكلة   89713 التجاري  بالسجل 

التجارية بلراكش حق التسييف الحر 

لألصل التجاري الكائن ب زنقة رحال 

بن احلد رقم 3) مكرر آيليز مراكش 

 BIG 741111 مراكش املغرب لفائد -

VISION ملد7 ثالث(3( سنوات تبتدئ 

 19 و تنتهي في   21(9 19  آنبف  من 

شهري  مبلغ  مقابل   2122  آنبف 

قيلته 6.111  رهم.

625I

TQG FIDUCIAIRE

املحل الكائن برقم 34 فحل الزفريتي 

لقصور املدينة

عقد تسييف حر ألصل تجاري (األشخاص 

املعنويون(

عقد تسييف حر ألصل تجاري

املحل الكائن برقم 34 فحل الزفريتي 

لقصور املدينة 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  

 RIAD BB أعطت   21(9 غشت   1(

املسجلة   MARRAKECH SARL

باملحكلة   44559 التجاري  بالسجل 

التجارية بلراكش حق التسييف الحر 

 34 رقم  ب  الكائن  التجاري  لألصل 

 - مدينة   لكسور  الزفريتي  فحل 

 CHA 741111 مراكش املغرب لفائد

BB RIAD MARRAKECH  ملد7  سنة 

واحد7 تبتدئ من )1 غشت 9)21 و 

تنتهي في )1 غشت 2121 مقابل مبلغ 

شهري قيلته 1.111)  رهم.

626I

استدراكا جطأين وقعا بالجريد7 
الرسلية عد  5594 باإلعالنين
 2(6P الذين يحلالن الرقلين 
و 7P)2الصفحتين 934 و 935

SZM WATER
.SZL WATER : بدال من

تفويت الحصص
.....................................................

...................................................

...................................................
.SZM WATER : يقرأ

تفويت الحصص
.....................................................

...................................................

...................................................
الباقي ال تغييف فيه.

SZM WATER
.SZL WATER : بدال من

 448993 رقم  التجاري  السجل 
الدار البيضاء.

.....................................................
SZL WATER : االسم

.....................................................
...................................................

.SZM WATER : يقرأ
 448993 رقم  التجاري  السجل 

الدار البيضاء.
.....................................................

SZM WATER : االسم
.....................................................

...................................................
والباقي بدون تغييف.
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2121/14
حساب رقم : )223

الطرف األول :
العراقي  عنهم  تنوب  العراقي  ورثة 
 : رقم بطاقة التعريف الوطنية  وفاء 

C206443 مغربية الجنسية.
الطرف الثاني :

التعريف  بطاقة  رقم  بوك  علر 
مغربي   A619632  : الوطنية 

الجنسية.
األصل التجاري : مكتبة.

محلد  شارع   269  : العنوان 
الخامس الرباط.

 رقم السجل التجاري : 19486).
بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
 ((5) بالرباط إلى غاية جلسة عشر 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشر7 األولى

رئيس مصلحة السجل التجاري

8 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط

ملف رقم :  2121/19
حساب رقم : 2286

الطرف األول : مجيد أوحيد7 رقم 
 S293(35 البطاقة التعرف الوطنية 
 : الثاني  الطرف  الجنسية  مغربي 
البطاقة  رقم  لحسني  املصطفى 
التعريف الوطنية Q144592 مغربي 
مقهى   : التجاري  األصل  الجنسية 
أوال  مطاع  رياض  تجزئة   : العنوان 
سكتور 2 رقم 232 تلار7 رقم السجل 

التجاري 842)1).
بلصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 
 (5 عشر  جلسة  غاية  إلى  بالرباط 

يوما من صدور اإلعالن الثاني.
النشر7 األولى

رئيس مصلحة السجل التجاري

144 مكرر

املحكلة التجارية بالرباط

 ملف رقم : 9)83/21

حساب رقم  : 2144

الطرف االول :

الحسن امزوك 
رقــم البطاقــة التعريــف الوطنيــة : 

.JE65910

مغربي الجنسية.

الطرف الثاني : 

الحسن البنوحي.
رقــم البطاقــة التعريــف الوطنيــة : 

.JE25105

مغربي الجنسية.

االصل التجاري : املوا  الغذائية.

الربــاط حــي الفتــح   34  : العنــوان 

.234 علــار7 
رقم السجل التجاري : 59941.

بلصلحــة  التعرضــات  وســتقبل 

الســجل التجــاري باملحكلــة التجاريــة 
بالربــاط الــى غايــة 5) يومــا مــن صــدور 

االعــالن الثانــي.

اإلعالن الثاني
عن  رئيس مصلحة السجل التجاري

5 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تقديم أصل تجاري كحصة
في شركة ذور التأسيس القضائي

ملف عد  )2121/1

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكلة التجارية بطنجة، 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بلقت�سى  أنه 

الخبيف  قدم   ،21(9 )3  يسلبف 

املحاسباتي السيد محلد ابن املختار 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
بطنجة  والساكن   K2364 رقم 

اوركيدي  فيال  علار  سيدي  طريق 

بطنجة  التجاري  بالسجل  واملسجل 
التجاري  أصله   ،275(4 رقم  تحت 

الكائن بطنجة 5) شارع إمام األصيلي 

كحصة في شركة في  إقامة التكافل، 

 CABINET مسلا7  التأسيس  طور 

 D’EXPERTISE COMPTABLE

.BEN MOHKTAR SARL AU
التجاري  األصل  تقييم  تم  وقد 

 (.111.111 بقيلة  أعاله  املذكور 

وعليه فإن آليع التعرضات   رهم، 

تقدم بكتابة الضبط بهذه املحكلة 

من  ابتداء  يوما   (5 أآل   اجل 

 84 تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل 

وما يليه من مدونة التجار7.

النشر7 الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

جديجة فراجي

12 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 9)15-21)

حساب جصو�سي : 537
تفويت أصل تجاري

املــؤرخ  التوثيقــي  العقــد  بلوآــب 

شــركة  فوتــت   ،21(9 مــارس   6 فــي 

شــخص  فــي   SOUSS MAOUAD

الحســن  الســيد  القانونــي  ملثلهــا 

 ،J11131 الوطنيــة  بطاقتــه  بوحجــر 

الســاكن بانزكان فيال بوحجر البيفكوال 

واملســجلة  الســيدا  طريــق  الجنوبيــة 

بالســجل التجــاري باملحكلــة التجاريــة 

أصلهــا   9(8( رقــم  تحــت  بأكا يــر 

 3( رقــم  بأكا يــر  الكائــن  التجــاري 

شــارع   M/2 علــار7  األر�ســي  الطابــق 

موالي عبد هللا بجليع عناصره املا ية 

 TELESCA الســيد  لفائــد7  واملعنويــة 

PIETRO الحامــل لجــواز الســفر عــد  

AAA44591(2 بأكا ير شارع الحسن 

وذلــك   76 الثانــي إقامــة األمــل شــقة 

911.111  رهــم. بثلــن إآلالــي قــدره 

وبذلــك فــإن رئيــس مصلحــة كتابــة 

الضبــط يعلــن لــكل ذي مصلحــة أن 

ضبــط  بلكتــب  تســجل  التعرضــات 

املحكلــة التجاريــة بأكا يــر  اجــل أآــل 

املواليــة  يومــا   )(5) عشــر7  جلســة 

للنشــر7 الثانيــة طبقــا لللــوا  83، 84 

مــن مدونــة التجــار7. و14) 

النشر7 األولى

تحت آليع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

93 مكرر

املحكلة التجارية بأكا ير

مكتب السجل التجاري

ملف رقم : 9)8-21

حساب جصو�سي : 295)

تفويت أصل تجاري

املــؤرخ  التوثيقــي  العقــد  بلوآــب 

9)21، فوتــت شــركة  27  يســلبف  فــي 

محلد ابيلي الحامل لبطاقة التعريف 

األصــل  آليــع   J819190 الوطنيــة 

التجــاري املســجل بالســجل التجــاري 

باملحكلــة التجاريــة بأكا يــر تحــت رقــم 

8)514 والكائــن بأكا يــر 8)) شــارع 2 

مــارس ســيدي يوســف، لفائــد7 الســيد 

علــر محــرر الحامــل لبطاقــة التعريــف 

قــدره  بثلــن   BH6(49(3 الوطنيــة 

511.111  رهــم.

وبذلــك فــإن رئيــس مصلحــة كتابــة 

الضبــط يعلــن لــكل ذي مصلحــة أن 

ضبــط  بلكتــب  تســجل  التعرضــات 

املحكلــة التجاريــة بأكا يــر  اجــل أآــل 

املواليــة  يومــا   )(5) الخلســة عشــر7 

للنشــر7 الثانيــة طبقــا لللــوا  83، 84 

مــن مدونــة التجــار7. و14) 

النشر7 األولى

تحت آليع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

94 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكلة التجارية بأكا ير
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 2121-)2

حساب جصو�سي : 4)3)م
بيع  أصل تجاري

املحــرر  البيــع  عقــد  بلقت�ســى 
محــام  الــوا ي  ذ/بوآلعــة  بلكتــب 
بهيئــة أكا يــر املصحــح االمضــاء بتاريــخ 

.21(9 أكتوبــر   22
محلــد  الســيد  بلوآبــه  بــاع 
التعريــف  لبطاقــة  الحامــل  الكراتــي 
التجــاري  األصــل   JE18296 الوطنيــة 
الكائــن بأســفل العلــار7 الكائنــة بشــارع 
املنصور الذهبي زنقة النخيل رقم 3) 
حي الداجلة أكا ير واملســجل بالســجل 
التجــاري باملحكلــة التجاريــة بأكا يــر 
الســيد  لفائــد7   ،64446 رقــم  تحــت 
عبــد الرحيــم ا امغــار الحامــل لبطاقــة 
 JB381316 رقــم  الوطنيــة  التعريــف 
1111))  رهــم. بثلــن اآلالــي قــدره 
وبذلــك فــإن رئيــس مصلحــة كتابــة 
الضبــط يعلــن لــكل ذي مصلحــة أن 
ضبــط  بلكتــب  تســجل  التعرضــات 
املحكلــة التجاريــة بأكا يــر  اجــل أآــل 
املواليــة  يومــا   )(5) الخلســة عشــر7 
مــن   84 للنشــر7 الثانيــة طبقــا لللــا 7 

التجــار7. مدونــة 
النشر7 األولى

تحت آليع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

95 مكرر

املحكلة التجارية بأكا ير
مكتب السجل التجاري
ملف رقم : 2121-)3

حساب جصو�سي : 338)
تفويت أصل تجاري

األصــل  بتفويــت  عقــد  بلقت�ســى 
بلكتــب ذ/معتصــم  املحــرر  التجــاري 
2 ينايــر  حلــا  محــام بهيئــة أكا يــر فــي 
 ،2121 3 ينايــر  2121، واملصحــح فــي 
فوت السيد أحلد الخوميس الحامل 
 E(38872 لبطاقــة التعريــف الوطنيــة
املســجل  التجــاري  األصــل  آليــع 
بالســجل التجــاري باملحكلــة التجاريــة 

والكائــن   32354 رقــم  تحــت  بأكا يــر 

بأكا يــر شــارع مــوالي اســلاعيل تلديــد 

X قبالــة علــار7 الــدرك امللكــي، لفائــد7 

الخوميــس  الســعيد  الســيد  شــقيقة 

الوطنيــة  التعريــف  لبطاقــة  الحامــل 

JB96282 بثلــن قــدره 51.111  رهــم.

وبذلــك فــإن رئيــس مصلحــة كتابــة 

الضبــط يعلــن لــكل ذي مصلحــة أن 

ضبــط  بلكتــب  تســجل  التعرضــات 

املحكلــة التجاريــة بأكا يــر  اجــل أآــل  

املواليــة  يومــا   )(5) الخلســة عشــر7 

للنشــر7 الثانيــة طبقــا لللــوا  83، 84 

مــن مدونــة التجــار7. و14) 

النشر7 األولى

تحت آليع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

96 مكرر

املحكلة التجارية  بأكا ير

 ملف رقم : 12/2121

حساب رقم  : 274)

تقديم أصل تجاري حصة في شركة
في  املؤرخ  العرفي  العقد  بلوآب 

قدم السيد محلد   ،21(9 نونبف   (3

إ زيم املسجل بالسجل التجاري رقم 

املللوك  التجاري  االصل   49848
حي   926 زنقة   36 برقم  والكائن  له 

الشركة  في  حصة  أكا ير  السالم 

ش.م.م   STE SIMOID املسلا7 

 (1.374.511 برأسلال إآلالي قدره 

 رهم، حسب تقرير مراقبة الحصص 

السيد ابراهيم العالوي املؤرخ في 3) 

نونبف 9)21.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  بلكتب  تسجل  التعرضات 

باملحكلة التجارية باكا ير  اجل أآل 

5) يوما املوالية للنشر7 الثانية طبقا 

لللا تين 84، 83 من مدونة التجار7.

النشر7 الثانية

تحت آليع التحفظات

رئيس مصلحة كتابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
مصلحة السجل التجاري

ملف بيع رقم :  2121/21

حساب رقم : 759)

إشهار عقد بيع أصل تجاري
محلد  ذ.  توثيقي  عقد  بلقت�سى 

بفاس مؤرخ  الجليل موثق  بن عبد 

و))    21(9 9  يسلبف  بفاس بتاريخ 

بفاس  ومسجل   21(9  يسلبف 

باع السيد   21(9 6)  يسلبف  بتاريخ 

الوطنية  بطاقته  رقم  األمل،  محلد 

زنقة   ( بفاس  والساكن   C269301

 (9 عبد الحليد ابن با يس الشقة 

للسا 7 : 

عزيز مربوح، رقم بطاقته الوطنية 

تعاونية  بفاس  والساكن   C708526

اال ريسية الزهور 2.

بطاقته  رقم  مربوح،  حليد 

والساكن بفاس   C214037 الوطنية 

تعاونية اال ريسية الزهور 2.

بطاقته  رقم  مربوح،  حسن 

والساكن بفاس   C287065 الوطنية 

التضامن  حي  اال ريسية  تعاونية 

الزهور 2.

األصل التجاري املستغل بفاس 3 

زنقة املدارس تجزئة بوسجور املدينة 

 HAMMAM شعار  تحت  الجديد7 

واملسجل بالسجل التجاري   PACHA

بثلن قدره   53731 بفاس تحت رقم 

الشروط  حسب  281.111  رهم  

املنصوص عليها بعقد البيع.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط 

باملحكلة التجارية بفاس  اجل أآل 

ال يتعدى جلسة عشر يوما ابتداء من 

النشر7 الثانية.

النشر7 األولى
عن رئيس كتابة الضبط

بشرى العرجي

9 مكرر

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
مكتب صعوبات املقاولة

بيان نشر أمر بالتوقيع

تطبيقا ملقتضيات  املا 7 668من 

مدونة التجار7

التصفية القضائية رقم 518
السنديك  :سيبا محلد.

شــركة  علــم  ائنــي  فــي  ليكــن 

مافيشكو الكائن مقرها اإلآتلاعي 26 

الدارالبيضــاء  آوريــس  آــون  شــارع 

عــن   2020/26 عــد   أمــر  صــدر  أنــه 

القا�ســي املنتــدب باملحكلــة التجاريــة 

بالدارالبيضــاء بتاريــخ 5) ينايــر 2121 

.2020/8304/40 بامللــف 

مــن  وبــأن  بكتابــة الضبــط  مــو ع 

باإلســتئناف  الطعــن  األطــراف  حــق 

 اجــل أآــل جلســة عشــر يومــا مــن 

بالجريــد7  البيــان  هــذا  نشــر  تاريــخ 

الرسلية طبقا لللا 7 668 من مدونة 

التجــار7.

عن رئيس كتابة الضبط

91

املحكلة التجارية بالدارالبيضاء

مكتب التسوية والتصفية القضائية

فتح مسطر7 التسوية القضائية في 
حق  شركة مطبعة  اسيلفا

رقم 4
اشعار

 2019/4437 رقم  قرار  بلقت�سى 

 ،21(9 أكتوبر   9 بتاريخ  الصا ر 

 2019/8301/2247 رقم  بامللف 

التجارية  االستئناف  املحكلة  لدى 

الذي ق�سى بفتح مسطر7  بالبيضاء 

شركة  حق  في  القضائية  التسوية 

مطبعة  اسيلفا.

رقم  التجاري  السجل  ذات 

.41497

زاوية  االآتلاعي  مقرها  والكائن 
زنقة   3 الرقم  شارع رحال املسكيني 

نواكشوط الدارالبيضاء.

وعين السيد عبد الرفيع بوحلرية 

محلد أمين  قاضيا منتدبا ونائبه ذ. 

آالبي.
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االمالي  الرحلان  عبد  والسيد 

شارع   625 والكائن  سنديكا 

 29 رقم   3 الطابق  الخامس  محلد 

الدارالبيضاء.

الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املبالغ  ضلن قائلة موقعة تتضلن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك  اجل 

نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أآل 

مع  الرسلية  بالجريد7  االشعار  هذا 

تلديد هذا أآل ب شهرين بالنسبة 

الى الدائنين القاطنين جارج املللكة 

و9)7   584 لللوا   طبقا  املغربية 

و721 من مدونة التجار7.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

92

املحكلة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 29524)

حساب رقم : 7847

بيع أصل تجاري

باعت الســيد7 فاضلة بوتكطيت، 

الســيد7 لطيفــة مشــكور، الســيد عبــد 

جديجــة  الســيد7  لطفــي،  الرحلــان 

لطفــي، الســيد محلــد لطفــي، الســيد 

محلــد الصغيــف لطفــي الســيد ابراهيــم 

لطفــي  الســالم  عبــد  الســيد  لطفــي، 

الحاملــون  لطفــي  آلــال  والســيد 

التعريــف  لبطاقــات  التوالــي  علــى 

 I800462, B810203, الوطنيــة رقــم 

 E800825, BE6453, B135652,

 I122536, B333596, B73747,

.BE657746

 LIVE املســلا7  الشــركة  لفائــد7 

امللثلــة قانونيــا   ،CASAVERT SARL

لطفــي،  آلــال  الســيد  طــرف  مــن 

الوطنيــة  التعريــف  لبطاقــة  الحامــل 

.BE657746 رقــم 

بالــدار  الكائــن  التجــاري  األصــل 

البيضــاء 444 شــارع ابراهيــم الرو انــي 

واملسجل بالسجل التجاري تحت رقم 

.(67274

تســجل  التعرضــات  فــإن  وبذلــك 
بلكتــب الضبــط باملحكلــة التجاريــة 
بالــدار  التجــاري  الســجل  مكتــب 
البيضــاء  اجــل أآــل جلســة عشــر7 
األولــى  للنشــر7  املوالــي  يومــا   )(5(

نيــة. والثا
النشر7 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

84 مكرر

املحكلة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم 29596)
حساب رقم 8255

تفويت آزئي ألصل تجاري
فوتت

فاتح  بتاريخ  عرفي  عقد  بلوآب 
بتاريخ تعديلي  وعقد   21(7  نوفلبف 

 SOCIETE الشركة   2121 يناير   9
 SAMSUNG ELECTRONICS
ذات  شركة   MAGHREB ARAB
وحيد  بشريك  محدو 7  مسؤولية 
مقرها بالدار البيضاء لكولين 2 تجزئة 
4 سيدي معروف املسجلة  2) طابق 
الدار  ملدينة  التجاري  بالسجل 
البيضاء تحت رقم )219.37 بتفويت 
لها  املللوك  التجاري  لألصل  آزئي 

والذي تستغله.
 HP PPS MAROC لفائد7 الشركة
شركة ذات مسؤولية محدو 7 مقرها 
البيضاء  الدار   ( كريستال   5 باملبنى 
للدار  التجاري  بالسجل  املسجلة 

البيضاء تحت رقم 324657.
التجاري الذي تم تفويته  األصل 
وكذا  الطباعة  بأنشطة  يتعلق 
البائعة  بها  تقوم  التي  بالعلليات 
مباشر7  وغيف  مباشر7  بطريقة 
كالبحث والتطوير البيع وصنع. يتعلق 
التفويت الجزئي األصول وااللتزامات 

املحلية للبائعة.
يتواآد مقر األصل التجاري بالدار 
البيضاء لكولين 2 تجزئة 2) طابق 4 

سيدي معروف.
تسجل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكلة  الضبط  بلكتب 
بالدار  التجاري  السجل  مكتب 
يوما املوالي   (5 البيضاء  اجل أآل 

للنشر7 األولى والثانية.
النشر7 األولى

عن رئيس كتابة الضبط

85 مكرر

املحكلة التجارية بالدارالبيضاء

ملف رقم : 29634)

حساب رقم : 8381

عقد تقدمة

بصفتها  كو�سي  نا ية  السيد7 

واملسجل  الطبيعي  للشخص  ملثلة 

 26(.4(4 رقم  التجاري  بالسجل 

وبصفتها شريكة وحيد7 في شركة في 

طور التكوين :

 PHARMACIE CHABAB CASA

SARL AU

جصائصها كالتالي :

تم التصريح على ما يلي :

تم القيام بتقدمة طبيعية لشركة 

 PHARMACIE CHABAB CASA

املســؤولية  ذات  شــركة   .SARL AU

حــي  االآتلاعــي  مقرهــا  املحــدو 7 

أ محــل رقــم   4 الشــباب علــار7 رقــم 

الدارالبيضــاء. الســبع  عيــن   38/37

تــم املســاهلة فــي الشــركة املذكــور7 

أعــاله بجليــع عناصــر أصــول وجصــوم 

االصــل التجــاري للشــخص الطبيعــي 

للعناصــر  مالكــة  الشــركة  وتصبــح 

املســاهم بهــا ابتــداء مــن يــوم تســجيلها 

فــي الســجل التجــاري.

مــن  املســتفيد7  للشــركة  ســيكون 

هــذه التقدمــة كامــل امللكيــة لالصــل 

مــن  التجــاري الحــال تقدمتــه ابتــداء 

توقيــع هــذا العقــد وســيكون لهــا أيضــا 

االنشــاء  تاريــخ  مــن  ابتــداء  االنتفــاع 

النهائي لهذه الشــركة باألصل التجاري 

 4 رقــم  علــار7  الشــباب  بحــي  الكائــن 

الســبع  عيــن   38/37 رقــم  محــل  أ 

الدارالبيضــاء.

التجــاري  بالســجل  واملســجل 

البيضــاء  بالــدار  التجاريــة  باملحكلــة 

.26(.4(4 رقــم  تحــت 

التعرضــات  فــإن  وبذلــك 

باملحكلــة  الضبــط  بلكتــب  تســجل 

التجــاري  الســجل  مكتــب  التجاريــة 

5) عشــر  بالدارالبيضــاء  اجــل أآــل 

: يومــا املوالــي للنشــر7 االولــى والثانيــة 

النشر7 االولى
عن رئيس كتابة الضبط

86 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
ملف رقم : 9)577/21

حساب : 867

إعالن بيع أصل تجاري

بلقت�ســى عقــد توثيقــي مــؤرخ فــي 

9)21 تلقتــه  9) أكتوبــر و21 نوفلبــف 

ذ7 زهــور الصنهاجــي موثقــة بلكنــاس.

جخلــان  عثلــان  الســيد  بــاع 

 NR 812928 عــد   الحامــل ب.ت.و 

الســاكن األحلديــة 2 رقــم 21 مكنــاس 

الحامــل  الزيانــي  اســلاعيل  للســا 7 

الســاكن   D 419878 عــد   ب.ت.و 

مكنــاس. بوفكــران  النيــة  تعاونيــة 

ب.ت.و  الحامــل  الزيانــي  وأحلــد 

تعاونيــة  الســاكن   D 736714 عــد  

مكنــاس. النيــة 

الحامــل  الزيانــي  العالــي  وعبــد 

الســاكن   D 494099 عــد   ب.ت.و 

مكنــاس. بوفكــران  النيــة  تعاونيــة 

أ   (5 آليــع األصــل التجــاري الكائــن 

مرآــان 2 مكنــاس بثلــن إآلالــي قــدره 

111111)  رهــم واملســجل بالســجل 

.9((31 عــد   التجــاري 

لذلك فإن آليع التعرضات يجب 

أن توضــع بكتابــة الضبــط باملحكلــة 

التجارية بلكناس  اجل أآل جلســة 

صــدور  تاريــخ  مــن  يومــا   )(5) عشــر 

النشــر7 الثانيــة.

النشر7 االولى
عن رئيس كتابة الضبط املحكلة التجارية 

بلكناس

87 مكرر
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املحكلة التجارية مكناس
ملف رقم : 2121/)1

حساب : 921
إعالن بيع أصل تجاري

تلقتــه  توثيقــي  عقــد  بلقت�ســى 
موثقــة  الصنهاجــي  زهــور  األســتاذ7 
و7)  أبريــل   2 بتاريــخ  بلكنــاس 
مــروان  الســيد  بــاع   ،21(9  يســلبف 
رقــم  بلكنــاس  الســاكن  العنزولــي، 
البســاتين،   6 العســكري  الحــي   53
الوطنيــة  التعريــف  لبطاقــة  الحامــل 
فريــد  للســيد   D440082 رقــم 
شــارع  بالناضــور،  العاللي،الســاكن 
تيفتوتيــن،   65 رقــم   II الحســن الثانــي 
الوطنيــة  التعريــف  لبطاقــة  الحامــل 
األصــل  آليــع   ،S366637 رقــم 
عــن  عبــار7  هــو  الــذي  التجــاري 
 PHARMACIE املســلا7  صيدليــة 
ARREDOUANE، الكائنــة بلكنــاس، 
املســجل  ويســالن،  ريــاض   616 رقــم 
املحكلــة  لــدى  التجــاري  بالســجل 
عــد   تحــت  بلكنــاس  التجاريــة 
 951.111.11 قــدره  ثلــن   ،7(491

 رهــم.
لذلك فإن آليع التعرضات يجب 
أن توضــع بكتابــة الضبــط باملحكلــة 
التجارية بلكناس  اجل أآل جلســة 
عشــر يومــا مــن تاريــخ صــدور النشــر7 

الثانيــة.
النشر7 االولى

88 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 6)/2121
حساب رقم 729)

 بلقت�سى العقد العرفي املؤرخ في
9 يناير 2121 املسجل بلراكش بتاريخ 
2121 كناش 4023/2020  يناير   (7
توصيل   3357 باستخالص رقم  أمر 

رقم 1920/2020.
العا ل  بن  محجوب  السيد  باع 
بن محلد الحامل لبطاقة التعريف 
بدرب  سكناه   E31 رقم  الوطنية 
الكفتة رقم 5 سيدي بوعلر مراكش.

للسيد حسن الراون بن بوآلعة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

بتجزئة  سكناه   E39531( رقم 

تسلطانت رقم 75 سيدي يوسف بن 

علي مراكش.

لللتجر  التجاري  األصل  آليع 

سوق   35 رقم  املالح  بباب  الكائن 

لبيع  املخصص  مراكش  املجوهرات 

املجوهرات املقيد بالسجل باملحكلة 

 251(8 التجارية بلراكش تحت رقم 

بثلن قدره 711.111  رهم.

أعاله  املذكور  البائع  فعلى  ائني 

قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

بلراكش  اجل أآل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  االعالن  نشر 

الخامش عشر من نشر االعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

97 مكرر

 املحكلة التجارية بلراكش

هبة أصل تجاري

ملف رقم 7)/2121

حساب رقم 733)

 26 بلقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

بلراكش  ومسجل   21(9  يسلبف 

السيد  وهب   2121 يناير   3 بتاريخ 

الساكن  اللطيف  عبد  جشاش 

مكرر   223 الرقم  البفكة  بعرصة 

التعريف  لبطاقة  الحامل  مراكش 

لفائد7   E232794 رقم  الوطنية 

الحامل لبطاقة  ابنه جشاش زكرياء 

 EE 6(5452 التعريف الوطنية رقم 

 223 الرقم  البفكة  بعرصة  الساكن 

مكرر مراكش األصل التجاري الكائن 

بلراكش  كان 55 سوق الخيف عرصة 

البيع  املعاش واملعد لحرفة نظاراتي 

بالتقسيط واملقيد بالسجل التجاري 

من   (12866 رقم  تحت  بلراكش 

عناصره  بجليع  اإليضاحي  السجل 

املا ية واملعنوية بثلن قدره 211.111 

 رهم.

أعاله  املذكور  البائع  فعلى  ائني 

قسم  الى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

التجارية  باملحكلة  التجاري  السجل 

بلراكش  اجل أآل يبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  االعالن  نشر 

الخامش عشر من نشر االعالن الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

98 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف رقم : 65/2121

حساب رقم : 133)

اشهار مستخرج عقد تقديم أصل 
تجاري حصة في شركة

مصحح  عرفي  عقد  بلقت�سى 

 ،2121 يناير   21 بتاريخ  االمضاء 

يناير   21 بتاريخ  الكتفونيا  مسجل 

عبد  بيطاري  السيد  قدم   21(9
بنعزي  حي  بوآد7  الساكن  الحليد 

زنقة 29 رقم31.

 PHARMACIE: شركة  في  حصة 

 AL HIKMA LAHBOUS SARL AU

ملثلها  بواسطة  التأسيس  طور  في 

القانوني بيطاري عبد الحليد.

الكائن  التجاري  أصله  آليع 

بوآد7، طريق بوقنا ل تجزئة الحيلة 
التجاري  بالسجل  املقيد   ،(1 رقم 

تحت   ،2111 سبتلبف   5 بتاريخ 

واملخصص  تحليلي،   44474 رقم 

شعار  تحت  صيدلية  الستغالل 

وقد   ،PHARMACIE AL HIKMA

بلبلغ  التجاري  االصل  تقييم  تم 

411.111  رهم.

يتعين على كل  ائن غيف مقيد أن 

يصرح باملبلغ املستحق  اجل أآل 5) 

يوما املوالية للنشر الثاني املنصوص 

83 من مدونة التجار7  عليه في املا 7 

لدى كتابة ضبط املحكلة التجارية 

بوآد7.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كتابة الضبط

99 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالخميسات
ملف رقم : 2/2121)

حساب رقم : )795

إعالن بيع أصل تجاري
بتاريــخ  توثيقــي  عقــد  بلقت�ســى 

باعــت الســيد7 زهــر7   2121 ينايــر   2

الوطنيــة  للبطاقــة  الحاملــة  الهاكــور 

محلــد  للســيد   X111770 رقــم 

ل.ب.ت.و  الحامــل  فضالــي  نبيــل 
التجــاري  I698184،األصــل  رقــم 

للصيدليــة الكائنــة بتعاونيــة النهضــة 

املســجل تحــت  الخليســات،   25 رقــم 

اإلبتدائيــة  باملحكلــة   33226 عــد  

عناصرهلــا  بجليــع  بالخليســات، 

قــدره  بثلــن  واملعنويــة  املا يــة 

511.111.11 رهــم.

لذلك فإن آليع التعرضات يجب 

أن توضــع بكتابــة الضبــط باملحكلــة 

أآــل  بالخليســات  اجــل  اإلبتدائيــة 

جلســة عشــرا يومــا مــن تاريــخ صــدور 

النشــر7 الثانيــة.

النشر7 الثانية

عن  رئيس مصلحة  كاتبة الضبط 

7 مكرر

املحكلة اإلبتدائية بالخليسات

ملف رقم : 5/2121)

حساب رقم : 7993

إعالن بيع أصل تجاري
بتاريــخ  توثيقــي  عقــد  بلقت�ســى 

الســيد7  باعــت   2121 ينايــر   6

للبطاقــة  الحاملــة  اشــلالل  لبنــى 

للســيد7   Q180610 رقــم  الوطنيــة 

الحاملــة ل.ب.ت.و  اشــلالل  صوفيــا 
التجــاري  LC50210،األصــل  رقــم 

للصيدلية الكائنة بتجزئة البساتين 2 

رقــم 1)) الخليســات، املســجل تحــت 

اإلبتدائيــة  باملحكلــة   32(28 عــد  

عناصرهلــا  بجليــع  بالخليســات، 

قــدره  بثلــن  واملعنويــة  املا يــة 

311.111.11  رهــم.
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لذلك فإن آليع التعرصات يجب 

أن توضــع بكتابــة الضبــط باملحكلــة 

أآــل  بالخليســات  اجــل  اإلبتدائيــة 
جلســة عشــرا يومــا مــن تاريــخ صــدور 

النشــر7 الثانيــة.

النشر7 الثانية
 عن  رئيس مصلحة  كاتبة الضبط 

8 مكرر

املحكلة اإلبتدائية بالخليسات

 ملف رقم : 7/2121)

حساب رقم  : 8125
بيع أصل تجاري

 7 بتاريخ  عرفي  عقد  بلقت�سى 

بلشهب   السيد  باع   2121 يناير 

الوطنية  للبطاقة  الحامل  هللا  عبد 
للسيد أحلد فارس   XA70507 رقم 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
التجاري  االصل   ،XA71893 رقم 

 (1((6 رقم  قا يري  بتجزئة  الكائن 

تحت  املسجل  تيفلت،  الرشا   حي 
االبتدائية  باملحكلة   45584 رقم 

عناصرهلا  بجليع  بالخليسات، 

 5.111 قدره  بثلن  واملعنوية  املا ية 

 رهم.

لذلك فان آليع التعرضات يجب 

باملحكلة  الضبط  بكتابة  أن توضع 

أآل  بالخليسات  اجل  االبتدائية 

النشر7  صدور  تاريخ  من  يوما   (5

الثانية.

النشر7 الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة اإلبتدائية ببنسليمان
ملف البيع : 2020/02

إعالن عن إشهار أصل تجاري
يشــهد املنتــدب القضائــي املكلــف 

بالسجل التجاري بابتدائية بنسليلان 

أنــه بنــاءا علــى عقــد  واملوقــع أســفله 

توثيقــي تلقــاه ذ. عبــد الرحيــم الحجلــي 

املوثــق ببنســليلان بتاريــخ 21  يســلبف 

31  يســلبف  واملســجل بتاريــخ   21(9

9)21، باعــت بلوآبــه الســيد7 اســية 

البوشــيخي بنــت ســليلان بطاقتهــا رقــم 

بالبيضــاء  يــار  الســاكنة   C947387

 3 طابــق   6 علــار7   4 ه  األندلــس ج. 
للســيد  بوســكور7 النواصــر،   (3 رقــم 

محلــد الشــتاوي ابــن ســليلان بطاقتــه 

TA(22(92 الســاكن بحــي لاللــة مريــم 

بنســليلان،   (53 الرقــم  ألــف  بلــوك 

املعــد  التجــاري  األصــل  آليــع 

كصيدليــة تحــت اســم صيدليــة ســليم 

68 مكــرر شــارع املســتقبل  الكائــن ب 

حــي عثلــان بوزنيقــة واملقيــد بالســجل 

بابتدائيــة بنســيللان تحــت  التجــاري 
رقــم تحليلــي عــد  8816 بثلــن إآلالــي 

671111.11  رهــم. قــدره 

وعليــه تقبــل التعرضــات بابتدائيــة 
شــعبة الســجل التجــاري  بنســليلان، 

يومــا املاليــة للنشــر7   (5  اجــل أآــل 

الثانيــة 

النشر7 الثانية

9 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتطوان
مصلحة كتابة الضبط
 مكتب السجل التجاري

إعالن بالتنازل عن أصل تجاري
كتابــة  مصلحــة  رئيــس  يعلــن 

الضبــط باملحكلــة اإلبتدائيــة بتطــوان 

مــن   83 الفصــل  تطبيقــا ملقتضيــات 

 19-95 مدونــة التجــار7 القانــون رقــم 

أنــه بلقت�ســى رســم تنــازل الــذي تلقــاه 

العــدالن   21(9 23  يســلبف  بتاريــخ 

وامحلــد  العســاتي  محلــد  الســيد 

بقســم  لإلشــها   املنتصبــان  اشــتتو 

التوثيق باملحكلة اإلبتدائية بتطوان، 

 446 رقــم  األمــالك  بكنــاش  املضلــن 

6 نوفلبــف  271 بتاريــخ  صحيفــة عــد  

.2121

تنــازل الســيد محلــد امنــا  الحامــل 

 ،L446338 رقــم  الوطنيــة  للبطاقــة 

امنــا   كريــم  الســيد  شــقيقه  لفائــد7 

رقــم  الوطنيــة  للبطاقــة  الحامــل 

فــي  النصــف  آليــع  عــن   LF46101

الواقــع  للــدكان  التجــاري  األصــل 

قيســارية  الخامــس  محلــد  بشــارع 

بالســجل  املســجل  الفنيــدق  ياســين 
التجــاري باملحكلــة اإلبتدائيــة بتطوان 
عبــار7  وهــو   ،48686 رقــم  تحــت 
الجاهــز7  املالبــس  لبيــع  محــل  عــن 
بالتقســيط، بجليــع منافعــه ومرافقــه 
املعنويــة. املا يــة  حقوقــه  وكافــة 
بلصلحــة  التعرضــات  وســتقبل 
الســجل التجــاري باملحكلــة اإلبتدائيــة 
5)يومــا مــن  بتطــوان وذلــك إلــى غايــة 

صــدور اإلعــالن الثانــي.
النشر7 الثانية

توقيع  رئيس مصلحة  كاتبة الضبط 

6 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
ملف رقم : ))/2121

حساب رقم : 1767)/2121
إعالن عن بيع أصل تجاري 

طرف  من  موثق  عقد  بلقت�سى 
يناير   2 في  املوثق ملين ر�سى مؤرخ 
2121 ومسجل بتاريخ 3 يناير 2121.

عزابي  منيف  محلد   : السيد  باع 
زروق

لفائد7 السيد : قسلاوي سعيد
املعد  التجاري  األصل  مجلوع 
 CAFE CHEZ) املسمى  لللقهى 
تجزئة   ( بالعلار7  الكائن   )NABIL
واملقيد  تلار7   6-5-4 الرقم  التاكي 
بالسجل التجاري تحت رقم 661))) 
وبذلك  511  رهم،   111 بثلن قدره 
بلكتب  تسجل  التعرضات  فإن 
بتلار7  االبتدائية  باملحكلة  الضبط 
مكتب السجل التجاري  اجل أآل 
5) يوما املوالي للنشر7 األولى والثانية.

النشر7 الثانية
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

95 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة
عد  : 12/2121

حساب جصو�سي عد  : 1)13)
ملف إشهار بيع أصل تجاري

بلقت�ســى عقــد موثــق حــرر بلكتــب 
األستاذ أناس البوعناني موثق بلدينة 

القنيطــر7 بتاريــخ 1)  يســلبف 9)21 .

 MONSIEUR بــاع 
 BOUSSELHAM CHOAIB
 MAROCAIN CIN : G 118854
كلقهــى  املســتغل  التجــاري  األصــل 
 71-69 رقــم   2(2 بزنقــة  الكائــن 
التجــاري اإلســم  تحــت  القنيطــر7 

.B I L A L
لــدى  التجــاري  بالســجل  واملقيــد 
املحكلــة اإلبتدائيــة بالقنيطــر7 تحــت 
 311111 مقابــل مبلــغ   6((24 عــد  
 MONSIEUR لفائــد7   رهلــا 
 MOHAMMED ZYAT
MAROCAIN CIN G 365064 فعلى 
 ائني البائع املذكور أعاله أن يتقدموا 
اإلبتدائيــة  املحكلــة  لــدى  بتعرضهــم 
بالقنيطــر7  اجــل أآــل 5) يومــا ابتداء 
من تاريخ النشر7 الثانية طبقا للفصل 

التجــار7. مدونــة  مــن   84
النشر7 االولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

89 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السجل التجاري
ملف رقم : 44/2121
حساب رقم : 19)4

اعالن عن تفويت أصل تجاري
توثيقي منجز من  بلقت�سى عقد 
طرف املوثقة ذ7/نوال املنبهي مؤرخ 
بكتابة  واملو ع   2121 يناير   (5 في 
يناير   (7 ضبط هذه املحكلة بتاريخ 

.2121
فوت ورثة السيد حكيم بنونة.

ب.ت.و  رقم  بنونة  حلا   السيد 
بوطالب  زينبة  السيد7   ،BK42261
السيد7   ،B(546(4 ب.ت.و.  رقم 
ب.ت.و.  رقم  احريك  السعدية 
)B39747، السيد7 جديجة الوا�سي 
السيد   ،MA ((18(1 رقم ب.ت.و. 
 ،BK85893 .كريم بنونة رقم ب.ت.و
ب.ت.و.  رقم  بنونة  ليلى  السيد7 

.BK38263
املحلدي   محلد  السيد  لفائد7 
التعريف  لبطاقة  الحامل  العلوي 

.Z336897 الوطنية رقم
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االصل التجاري لصيدلية »زينب« 
اعليف7  ايت  لعرب  بدوار  الكائن 

شتوكة ايت باها.
واملسجل بالسجل التجاري تحت 
التحليلي  السجل  في   38576 رقم 
واملعنوية  املا ية  عناصره  بجليع 

بثلن اآلالي قدره 411.111  رهم.
رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 
ذي  لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 
البيع  على  التعرضات  أن  مصلحة 
هذه  ضبط  بكتابة  تو ع  املذكور 
5) يوما  املحكلة  اجل أآل اقصاه 
لللا 7  الثانية طبقا  للنشر7  املوالية 

84 من مدونة التجار7.
النشر7 االولى

امضاء
رئيس مصلحة كتابة الضبط

100 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بالصويرة
مكتب السجل التجاري

ملف اإلشهار عد  : 9)234/21
حساب رقم : 888

السجل التجاري : 4448
إشهار عقد بيع نصف أصل تجاري

إن رئيــس كتابــة الضبــط باملحكلــة 
أســفله  املوقــع  بالصويــر7  اإلبتدائيــة 

يصــرح :

أنــه بلقت�ســى عقــد رســمي املحــرر 
مــن طــرف ذ/ محلــد الضــوء الناصــري 

 31 محامــي بهيئــة أســفي، واملــؤرخ فــي 

عنــه رســوم  واملــؤ ى   21(9 ســبتلبف 

 2( بتاريــخ  بالصويــر7  التســجيل 

.21(7  يســلبف 

بــاع الســيد مبــارك بلهاطــي مغربــي 

الجنســية مــز ا  ســنة 961)، بطاقتــه 

الســاكن   ،N(5376 عــد   الوطنيــة 

بالتجزئــة الرابعــة رقــم 474 الصويــر7، 

صديقــي  أمينــة  الســيد7  لفائــد7 

مغربية الجنسية مز ا 7 سنة 968)، 

 ،N69687 عــد   الوطنيــة  بطاقتهــا 

الســاكنة بالتجزئــة الرابعــة رقــم 474 

الصويــر7.

بجليــع  التجــاري  األصــل  نصــف 

الكائــن  واملعنويــة  املا يــة  عناصــره 

لآلمنــة  حــي  و7   6 رقــم  بالدكانيــن 
الصويــر7، املســجل بالســجل التجــاري 

باملحكلــة اإلبتدائيــة بالصويــر7 تحــت 

عد  4448، بثلن قدره 11.111.11) 

 رهــم.
وعليــه فعلــى  ائنــي البائــع املذكــور 

مكتــب  إلــى  بتعرضاتهــم  يتقدمــوا  أن 

املحكلــة  بهــذه  التجــاري  الســجل 

 اجــل أآــل 5) يبتــدئ مــن تاريــخ نشــر

هــذا اإلعــالن األول وينتهــي فــي اليــوم   
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشر7 االولى

 عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

101 مكرر

املحكلة اإلبتدائية بالصوير7
مكتب السجل التجاري

ملف اإلشهار عد  : 4/2121)
حساب رقم : 7)2)

السجل التجاري : 41)2)
إشهار عقد بيع أصل تجاري

إن رئيــس كتابــة الضبــط باملحكلــة 
أســفله  املوقــع  بالصويــر7  اإلبتدائيــة 

يصــرح :
أنــه بلقت�ســى عقــد توثيقــي املحــرر 
مــن طــرف ذ7/ أرقيــة املجاطــي موثقــة 
27  يســلبف  فــي  واملــؤرخ  بالصويــر7، 
9)21 واملــؤ ى عنــه رســوم التســجيل 
 21(9 )3  يســلبف  بالصويــر7 بتاريــخ 
 ((164 و   OR: 11877 تحــت عــد  

RE:2019-0012110
بــاع الســيد احلــد ومايــس مغربــي 
الجنســية مــز ا  ســنة 974)، بطاقتــه 
الســاكن   ،JB145404 الوطنيــة عــد  
بانــزكان  وار الجديــد زنقــة 19) رقــم 9 
الدشــيف7،لفائد7 الســيد رشــيد بلقــاس 

 (6 بتاريــخ  مــز ا   الجنســية  مغربــي 

مــارس 989)، بطاقتــه الوطنيــة عــد  

زنقــة   45 الســاكن رقــم   ،N33(412

العيــون الصويــر7.

عناصره  بجليع  التجاري  األصل 

بزنقة  الكائن  واملعنوية  املا ية 

العطارين رقم )3 الصوير7، ويستغل 

املجوهرات  (بيع  نشاط  مللارسة 

املسجل  بالتقسيط(  التقليدية 

بالسجل التجاري باملحكلة اإلبتدائية 

بثلن   ،(2(41 بالصوير7 تحت عد  

قدره 481.111.11  رهم.

وعليه فعلى  ائني البائع املذكور 

مكتب  إلى  بتعرضاتهم  يتقدموا  أن 

السجل التجاري بهذه املحكلة  اجل 

أآل يبتدئ من تاريخ نشر هذا اإلعالن 

األول وينتهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

النشر7 االولى

 عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

102 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزار7 التجهيز والنقل واللوآستيك واملاء

املؤسسات املضر7 والغيف املالئلة أو الخطيف7 من 

الدرآة األولى

إعالن عن بحث حول الكشف عن 
املنافع واملضار

إن بحثا حول الكشف عن املنافع 
سيفتتح  واحد،  شهر  مدته  واملضار 
بلكاتب   2121 فبفاير   (7 من  ابتداء 
على  بناء  وذلك  تارو انت،  علالة 
شركة  به  تقدمت  الذي  الطلب 
 LAFARAGE) الفارج هولسيم املغرب
الكائن مقرها   )HOLCIM MAROC
لي  حي  مكة،  شارع   6 ب  االآتلاعي 
البيضاء،  الدار   21(51  - كريت 
مصنع  واستغالل  بإنشاء  واملتعلق 
بالجلاعة  سوس  لجهة  اإلسلنت 
بإقليم  نسندالن  تد�سى  القروية 
برأيكم  موافاتي  قصد  تارو انت 

الشامل حو املشروع.
هذا، ويوآد ملف البحث بلكاتب 
علالة تارو انت، حيث يلكن االطالع 
جالل  وذلك  األمر،  يهله  ملن  عليه 

أوقات العلل اإل اري.
املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوآستيك 

واملاء لسوس ماسة بأكا ير

اإلمضاء : مبارك فنشا

143

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بلقر قيا 7 تاكزيرت ابتداء 
 21 غاية  إلى   2121 فبفاير   (( من 
مشروع  في  بحث   2121 فبفاير 
لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 
السيد صالح ابوزا العنوان تامدآوت 
القصيبة،  تاكزيرت  بوبكر  ايت 
أآل  من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو ابا جي البالغة 
الكائن  متف مربع   21167.5 مساحته 
بجلاعة تانوغة قيا 7 تاكزيرت  ائر7 

القصيبة إقليم بني مالل.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
تانوغة قيا 7 تاكزيرت  ائر7 القصيبة 

إقليم بني مالل.
10

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

من  ابتداء  بزو  قيا 7  بلقر  سيجري 

فبفاير   21 إلى غاية   2121 فبفاير   ((

التفجيص  مشروع  في  بحث   2121

السيد  لفائد7  املاء،  وآلب  بحفر 

امداحة  العنوان  وار  فر�سي  حسن 

املتعلق  أزيالل،  بزو  وآلاعة  قيا 7 

 5 أآل سقي  من  املاء  بحفر وآلب 

هكتارات فقط بامللك املدعو أورتان 

نايت فارس البالغة مساحته 8 هكتار 

52 ار 9) سنتيار الكائن بجلاعة بزو 

قيا 7 بزو  ائر7 بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

بزو قيا 7 بزو  ائر7 بزو إقليم أزيالل.

11

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 2121 فبفاير   (( سيجري ابتداء من 

في  بحث   2121 فبفاير   21 غاية  إلى 

مشروع التفجيص بحفر وآلب املاء، 

العنوان  شعيف  نبيل  السيد  لفائد7 
الوحد7 حي الليلون  تجزئة    (( رقم 

جريبكة، املتعلق بحفر وآلب املاء من 

أآل سقي حديقة املنزل بامللك املدعو 

6 ار  397 البالغة مساحته  ف خ ش 

جريبكة  بجلاعة  الكائن  سنتيار   (4

باشوية جريبكة علالة جريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

علالة  جريبكة  باشوية  جريبكة 

جريبكة.

12

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
 2121 فبفاير   (( سيجري ابتداء من 
في  بحث   2121 فبفاير   21 غاية  إلى 
وآلب  بحفر  التفجيص  مشروع 
لفائد7 السيد املصطفى مريد  املاء، 
جريبكة،   5 العنوان تجزئة هبة رقم 
أآل  من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 
االستعلاالت املنزلية املنفر 7 بامللك 
 ( البالغة مساحته   V5 املدعو الهبة 
ار 81 سنتيار الكائن بجلاعة جريبكة 

باشوية جريبكة علالة جريبكة.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
علالة  جريبكة  باشوية  جريبكة 

جريبكة.
13

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
بوزيري  أوال   قيا 7  بلقر  سيجري 
إلى غاية   2121 فبفاير   (( ابتداء من 
مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   21
لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 
السيد التباع الحيلو ي العنوان  وار 
العواوشة آلاعة سيدي محلد بن 
املتعلق بحفر وآلب  رحال سطات، 
املنزلية  االستعلاالت  أآل  من  املاء 
املدعو  بامللك  والسقي  املنفر 7 
 39 ار   7 مساحته  البالغة  الحطة 
سنتيار الكائن بجلاعة سيدي محلد 
بوزيري  ائر7  أوال   قيا 7  رحال  بن 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
سيدي محلد بن رحال قيا 7 أوال  
بوزيري  ائر7 سطات الجنوبية إقليم 

سطات.
14

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
ابتداء  امزور7  قيا 7  بلقر  سيجري 
غاية إلى   2121 فبفاير   ((  من 
مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   21
لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 
العنوان  الزهراوي  املصطفى  السيد 
امزور7  آلاعة  السلامة   وار 
املاء  وآلب  بحفر  املتعلق  سطات، 
من أآل السقي بامللك املدعو أرض 
 89 ار   26 الشنوني البالغة مساحته 
سنتيار الكائن بجلاعة امزور7 قيا 7 
امزور7  ائر7 سطات الشلالية إقليم 

سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
سطات  امزور7  ائر7  قيا 7  امزور7 

الشلالية إقليم سطات.
15

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
يكرين  بني  قيا 7  بلقر  سيجري 
إلى غاية   2121 فبفاير   (( ابتداء من 
مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   21
لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 
العنوان  السيد بوشعيب أبو الوفاء 
أوال    يكرين  بني  النواجحة   وار 
سيدي بنداو  سطات، املتعلق بحفر 
بامللك  السقي  أآل  من  املاء  وآلب 
مساحته  البالغة  الحطة  املدعو 
جدام كبيف تقريبا الكائن بجلاعة بني 
يكرين قيا 7 بني يكرين  ائر7 سطات 

الجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
يكرين  ائر7  بني  قيا 7  يكرين  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
16
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
بوزيري  أوال   قيا 7  بلقر  سيجري 

إلى غاية   2121 فبفاير   (( ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   21

لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 

حي  العنوان  الر اني  محلد  السيد 
شارع   755 رقم   45 زنقة   2 البفكة 

محلد بوزيان الدار البيضاء، املتعلق 

السقي  أآل  من  املاء  وآلب  بحفر 

بامللك املدعو لحلية البالغة مساحته 

سيدي  بجلاعة  الكائن  هكتار   (
محلد بن رحال قيا 7 أوال  بوزيري 

 ائر7 سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

سيدي محلد بن رحال قيا 7 أوال  

بوزيري  ائر7 سطات الجنوبية إقليم 

سطات.

17

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا 7 امزور7 ابتداء من 

فبفاير   21 إلى غاية   2121 فبفاير   ((

التفجيص  مشروع  في  بحث   2121

السيد  لفائد7  املاء،  وآلب  بحفر 

 23 العنوان  الذهبي  املعطي  الحاج 
سطات،  بنقاسم  تجزئة   (1 زنقة 

أآل  من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 

الدار  أرض  املدعو  بامللك  السقي 

سنتيار   91 ار   48 البالغة مساحته 

الكائن بجلاعة امزور7 قيا 7 امزور7 

إقليم  الشلالية  سطات   ائر7 

سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

سطات  امزور7  ائر7  قيا 7  امزور7 

الشلالية إقليم سطات.

18

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

يكرين  بني  قيا 7  بلقر  سيجري 

إلى غاية   2121 فبفاير   (( ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   21

لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 

امليلو ي،  مصطفى،  محلد،  السيد 

بوشعيب والكبيف آنان العنوان  وار 

بحفر  املتعلق  يكرين،  بني  السلان 

بامللك  السقي  أآل  من  املاء  وآلب 

مساحته  البالغة  الحطة  املدعو 

الكائن  كبيف  جدام  ونصف  جدام 

بجلاعة بني يكرين قيا 7 بني يكرين 

 ائر7 سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

يكرين  ائر7  بني  قيا 7  يكرين  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

19

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا 7 كيسر ابتداء من 

فبفاير   21 إلى غاية   2121 فبفاير   ((

التفجيص  مشروع  في  بحث   2121

السيد  لفائد7  املاء،  وآلب  بحفر 

الجياللي شهبون العنوان تجزئة الخيف 

سطات،   (4 الرقم  نونبف   (8 شارع 

أآل  من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 

الحفر7  أرض  املدعو  بامللك  السقي 

جدا يم  ثلانية  مساحته  البالغة 

الكائن  كبيف  جدام  ونصف  كبيف7 

كيسر  ائر7  قيا 7  كيسر  بجلاعة 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

سطات  كيسر  ائر7  قيا 7  كيسر 

الجنوبية إقليم سطات.

20

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
زرا   أوال   قيا 7  بلقر  سيجري 
إلى غاية   2121 فبفاير   (( ابتداء من 
مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   21
لفائد7  ثقب،  بتعليق  التفجيص 
تجزئة  العنوان  قالو  ابراهيم  السيد 
السراغنة،  قلعة   3 رقم  السعا 7 
املتعلق بتعليق ثقب من أآل سقي 
هكتارات فقط بامللك املدعو بور   5
هكتار  9 مساحته  البالغة   لكريم 
صبيح  أوال   بجلاعة  الكائن  ار   7
أهل   - قيا 7 أوال  زرا   ائر7 القلعة 

الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
زرا   ائر7  أوال   قيا 7  أوال  صبيح 
قلعة  إقليم  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.
21

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
زرا   أوال   قيا 7  بلقر  سيجري 
إلى غاية   2121 فبفاير   (( ابتداء من 
مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   21
لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 
العنوان  الراشيدي  محلد  السيد 
 وار أوال  حشا  أوال  اصبيح قلعة 
وآلب  بحفر  املتعلق  السراغنة، 
بامللك املدعو  السقي  من أآل  املاء 
هكتار  ( مساحته  البالغة   الحدا 7 
8) ار 54 سنتيار الكائن بجلاعة أوال  
صبيح قيا 7 أوال  زرا   ائر7 القلعة - 

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
زرا   ائر7  أوال   قيا 7  أوال  صبيح 
قلعة  إقليم  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.
22

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوال    - سيجري بلقر قيا 7 لوناسد7 
 2121 فبفاير   (( من  يعكوب ابتداء 
في  بحث   2121 فبفاير   21 غاية  إلى 
مشروع التفجيص بحفر وآلب املاء، 
لفائد7 السيد رحال الغري�سي العنوان 
 وار أوال  مسعو  لوناسد7 القلعة، 
أآل  من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 
البالغة  الغابة  بامللك املدعو  السقي 
الكائن  سنتيار   4( ار   41 مساحته 
لوناسد7  قيا 7  لوناسد7  بجلاعة 
أهل   - القلعة  يعكوب  ائر7  أوال    -

الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
أوال    - لوناسد7  قيا 7  لوناسد7 
الغابة  أهل   - القلعة  يعكوب  ائر7 

إقليم قلعة السراغنة.
23

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوال    - سيجري بلقر قيا 7 لوناسد7 
 2121 فبفاير   (( من  يعكوب ابتداء 
في  بحث   2121 فبفاير   21 غاية  إلى 
وآلب  بحفر  التفجيص  مشروع 
لفائد7 السيد العربي بنطلحة  املاء، 
العنوان  وار أوال  زكري أوال  الكرن 
القلعة، املتعلق بحفر وآلب املاء من 
الحفر7  املدعو  بامللك  السقي  أآل 
 41 ار   4 هكتار   ( البالغة مساحته 
الكرن  أوال   بجلاعة  الكائن  سنتيار 
أوال  يعكوب  ائر7   - قيا 7 لوناسد7 
قلعة  إقليم  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
أوال    - لوناسد7  قيا 7  الكرن  أوال  
الغابة  أهل   - القلعة  يعكوب  ائر7 

إقليم قلعة السراغنة.
24



(67( الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

أوال    - سيجري بلقر قيا 7 لوناسد7 

 2121 فبفاير   (( من  يعكوب ابتداء 

في  بحث   2121 فبفاير   21 غاية  إلى 

مشروع التفجيص بحفر وآلب املاء، 

لفائد7 السيد صالح العاللي العنوان 

املتعلق  لوناسد7،  غانم  أوال    وار 

السقي  أآل  من  املاء  وآلب  بحفر 

بامللك املدعو الغابة البالغة مساحته 

بجلاعة  الكائن  سنتيار   98 ار   42

أوال    - لوناسد7  قيا 7  لوناسد7 

الغابة  أهل   - القلعة  يعكوب  ائر7 

إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

أوال    - لوناسد7  قيا 7  لوناسد7 

الغابة  أهل   - القلعة  يعكوب  ائر7 

إقليم قلعة السراغنة.

25

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سعيد  أوال   قيا 7  بلقر  سيجري 

إلى غاية   2121 فبفاير   (( ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   21

لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 

العنوان  زكاري  الدين  نور  السيد 

بلوك أ زنقة بئف لحلو حي املسيف7   ((

جريبكة، املتعلق بحفر وآلب املاء من 

أآل السقي بامللك املدعو شنيقات 2 

 29 ار   9 هكتار   ( البالغة مساحته 

أوال  سعيد  بجلاعة  الكائن  سنتيار 

سطات  سعيد  ائر7  أوال   قيا 7 

الشلالية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

أوال  سعيد قيا 7 أوال  سعيد  ائر7 

سطات الشلالية إقليم سطات.

26

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا 7 بني سليف ابتداء 

 21 غاية  إلى   2121 فبفاير   (( من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير 

لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 

معه  ومن  لعراي�سي  بوعبيد  السيد 

شارع محلد الخامس   (5( العنوان 

املاء  املتعلق بحفر وآلب  وا ي زم، 

من أآل السقي بامللك املدعو بيا�سي 

جدا يم  جلسة  مساحته  البالغة 

بني  بجلاعة  الكائن  جدام  ونصف 

زم  وا   بني سليف  ائر7  قيا 7  سليف 

إقليم جريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

بني سليف قيا 7 بني سليف  ائر7 وا  زم 

إقليم جريبكة.

27

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

وكيل  بني  قيا 7  بلقر  سيجري 

إلى غاية   2121 فبفاير   (( ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   21

لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 

السيد أحلد الحيفاني العنوان  وار 

املتعلق  وكيل،  بني  زيان  بويا  أوال  

 5 أآل سقي  من  املاء  بحفر وآلب 

هكتارات فقط بامللك املدعو حواص  

 45 آر   95 6 هكتار  البالغة مساحته 

وكيل   بني  بجلاعة  الكائن  سنتيار 

بن  الفقيه  وكيل  ائر7  بني  قيا 7 

صالح إقليم الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

وكيل  ائر7  بني  قيا 7  وكيل   بني 

بن  الفقيه  إقليم  صالح  بن  الفقيه 

صالح.

28

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوال    - سيجري بلقر قيا 7 لوناسد7 
 2121 فبفاير   (( من  يعكوب ابتداء 
في  بحث   2121 فبفاير   21 غاية  إلى 
وآلب  بحفر  التفجيص  مشروع 
الزي  محلد  السيد  لفائد7  املاء، 
العنوان  وار الحاج رحال ازنا 7 قلعة 
املتعلق بحفر وآلب املاء  السراغنة، 
من أآل السقي بامللك املدعو لحرش  
سنتيار   86 آر   8 مساحته  البالغة 
الكائن بجلاعة ازنا 7 قيا 7 لوناسد7 
أهل   - القلعة  يعكوب  ائر7  أوال    -

الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
- أوال  يعكوب  ازنا 7 قيا 7 لوناسد7 
 ائر7 القلعة - أهل الغابة إقليم قلعة 

السراغنة.
29

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوال    - سيجري بلقر قيا 7 لوناسد7 
 2121 فبفاير   (( من  يعكوب ابتداء 
في  بحث   2121 فبفاير   21 غاية  إلى 
مشروع التفجيص بحفر وآلب املاء، 
لفائد7 السيد عبد القا ر الخلدوني 
لوناسد7،  غانم  أوال   العنوان  وار 
أآل  من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 
البالغة  السقي بامللك املدعو الغابة  
الكائن  سنتيار   87 آر   27 مساحته 
لوناسد7  قيا 7  لوناسد7  بجلاعة 
أهل   - القلعة  يعكوب  ائر7  أوال    -

الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
أوال    - لوناسد7  قيا 7  لوناسد7 
الغابة  أهل   - القلعة  يعكوب  ائر7 

إقليم قلعة السراغنة.
30

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا 7 كيسر ابتداء من 

فبفاير   2( إلى غاية   2121 فبفاير   (2

التفجيص  مشروع  في  بحث   2121

السيد  لفائد7  املاء،  وآلب  بحفر 

عبد اللطيف بوعو 7 العنوان  وار 

أولد �سي عالل أوال  احلد أوال  �سي 

املتعلق بحفر  بنداو  كيسر سطات، 

بامللك  السقي  أآل  من  املاء  وآلب 

املدعو أرض الحفر7  البالغة مساحته 

الكائن  سنتيار   96 آر   36 هكتار    2

كيسر  ائر7  قيا 7  كيسر  بجلاعة 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

سطات  كيسر  ائر7  قيا 7  كيسر 

الجنوبية إقليم سطات.

31

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا 7 بني عليف ابتداء 

 2( غاية  إلى   2121 فبفاير   (2 من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير 

لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 

السيد عبد الرحلان بلدي العنوان 
شارع الحسن الثاني زنقة 5 رقم 1)) 

املتعلق  صالح،  بن  الفقيه  لقواسم 

 5 أآل سقي  من  املاء  بحفر وآلب 

هكتارات فقط بامللك املدعو مباركة    

آر   51 هكتار    8 مساحته  البالغة 

بني  قيا 7  كريفات  بجلاعة  الكائن 

إقليم  بن صالح  الفقيه  عليف  ائر7 

الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

كريفات قيا 7 بني عليف  ائر7 الفقيه 

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.

32



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (67(

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

نيسلي  تيزي  قيا 7  بلقر  سيجري 

إلى غاية   2121 فبفاير   (2 ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   2(

لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 

حي  العنوان  الطالبي   علي  السيد 

سيدي عبد العالي القصيبة، املتعلق 

السقي  أآل  من  املاء  وآلب  بحفر 

البالغة  بوالخرض  املدعو  بامللك 

الكائن  سنتيار    97 آر   51 مساحته 

تيزي  قيا 7  نيسلي  تيزي  بجلاعة 

نيسلي  ائر7 اغبالة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

تيزي نيسلي قيا 7 تيزي نيسلي  ائر7 

اغبالة إقليم بني مالل.

33

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

نيسلي  تيزي  قيا 7  بلقر  سيجري 

إلى غاية   2121 فبفاير   (2 ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   2(

لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 

ثكنة  العنوان  بغ�سي   علي  السيد 

ماللـ،  بني  السا س  املتنقل  املخزن 

أآل  من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو بواندس البالغة 

مساحته 3 هكتار 27 آر )3  سنتيار 

قيا 7  نيسلي  تيزي  بجلاعة  الكائن 

بني  إقليم  اغبالة  نيسلي  ائر7  تيزي 

مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

تيزي نيسلي قيا 7 تيزي نيسلي  ائر7 

اغبالة إقليم بني مالل.

34

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
عبدون  أوال   قيا 7  بلقر  سيجري 

إلى غاية   2121 فبفاير   (2 ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   2(

لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 

العنوان  بوريال   سعيد  السيد 

بوآنيبة  الداجلة  حي  بلوك     5(

املاء  وآلب  بحفر  املتعلق  جريبكة، 

سقي حديقة منزل بامللك  من أآل  

البالغة مساحته   3( املدعو الصفاء 

2 آر 21  سنتيار الكائن بجلاعة أوال  

عبدون  ائر7  أوال   قيا 7  عبدون 

جريبكة إقليم جريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
عبدون  أوال   قيا 7  عبدون  أوال  

 ائر7 جريبكة إقليم جريبكة.

35

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

يكرين  بني  قيا 7  بلقر  سيجري 

إلى غاية   2121 فبفاير   (2 ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   2(

لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 

والسيد7  فتحي  اإلله  عبد  السيد 

الرضا  حي  العنوان  العناني   حنان 

بحفر  املتعلق  املحلدية،   87 الرقم 

االستعلاالت  أآل   من  املاء  وآلب 

بال   املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية 

جدا يم   5 ازمامر7 البالغة مساحته 

بجلاعة  الكائن  جدام  وثلث  كبيف7 

يكرين  ائر7  بني  قيا 7  الثوالت 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

يكرين  ائر7  بني  قيا 7  الثوالت 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
بوزيري  أوال   قيا 7  بلقر  سيجري 
إلى غاية   2121 فبفاير   (2 ابتداء من 
مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   2(
لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 
العنوان  بلحيلو ي  محلد  السيد 
 وار العواوشة آلاعة سيدي محلد 
بن رحال رحال سطات، املتعلق بحفر 
االستعلاالت  أآل   من  املاء  وآلب 
املنزلية والسقي بامللك املدعو الحطة 
سنتيار   45 آر   32 البالغة مساحته 
بن  محلد  سيدي  بجلاعة  الكائن 
بوزيري  ائر7  أوال   قيا 7  رحال 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
سيدي محلد بن رحال قيا 7 أوال  
بوزيري  ائر7 سطات الجنوبية إقليم 

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
الغابة  أهل  قيا 7  بلقر  سيجري 
إلى غاية   2121 فبفاير   (2 ابتداء من 
مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   2(
لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 
العنوان  الجاعج  الهاشمي  السيد 
 وار أوال  عامر ميات القلعة، املتعلق 
السقي  أآل   من  املاء  بحفر وآلب 
البالغة   12 لقصيف  املدعو  بامللك 
55 سنتيار  آر   68 2 هكتار  مساحته 
أهل  قيا 7  ميات  بجلاعة  الكائن 
أهل   - القلعة  بوزير  ائر7  الغابة 

الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
ميات قيا 7 أهل الغابة بوزير  ائر7 
قلعة  إقليم  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
ابتداء  تساوت  قيا 7  بلقر  سيجري 
 2( غاية  إلى   2121 فبفاير   (2 من 
مشروع  في  بحث   2121 فبفاير 
لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 
السيد ابراهيم الفائز العنوان قنطر7 
القلعة،  تساوت  الرافعية  تساوت 
أآل   من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 
سقي 5 هكتارات فقط بامللك املدعو 
7) هكتار  بوكرمان البالغة مساحته 
بجلاعة  الكائن  سنتيار   51 آر   28
الرافعية قيا 7 تساوت  ائر7 القلعة - 

بني عامر إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
الرافعية قيا 7 تساوت  ائر7 القلعة - 

بني عامر إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوال    - سيجري بلقر قيا 7 لوناسد7 
 2121 فبفاير   (2 من  يعكوب ابتداء 
في  بحث   2121 فبفاير   2( غاية  إلى 
وآلب  بحفر  التفجيص  مشروع 
لفائد7 السيد الطاهر العزيزي  املاء، 
قلعة  يعكوب  أوال   العنوان  وار 
املتعلق بحفر وآلب املاء  السراغنة، 
من أآل  السقي بامللك املدعو الغابة 
 24 آر   42 ) هكتار  البالغة مساحته 
سنتيار الكائن بجلاعة أوال  يعكوب 
أوال  يعكوب  ائر7   - قيا 7 لوناسد7 
قلعة  إقليم  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
أوال    - أوال  يعكوب قيا 7 لوناسد7 
الغابة  أهل   - القلعة  يعكوب  ائر7 

إقليم قلعة السراغنة.
40



(673 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوال    - سيجري بلقر قيا 7 لوناسد7 
 2121 فبفاير   (2 من  يعكوب ابتداء 
في  بحث   2121 فبفاير   2( غاية  إلى 
مشروع التفجيص بحفر وآلب املاء، 
الساقي  اللطيف  السيد عبد  لفائد7 
لوناسد7  الحلامات  العنوان  وار 
قلعة السراغنة، املتعلق بحفر وآلب 
السقي بامللك املدعو  من أآل   املاء 
ريلا البالغة مساحته 2 هكتار 21 آر 
سنتيار الكائن بجلاعة لوناسد7    92
أوال  يعكوب  ائر7   - قيا 7 لوناسد7 
قلعة  إقليم  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
أوال    - لوناسد7  قيا 7  لوناسد7  
الغابة  أهل   - القلعة  يعكوب  ائر7 

إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوحلو  موحى  قيا 7  بلقر  سيجري 
 2121 فبفاير   (2 من  ابتداء  الزياني 
في  بحث   2121 فبفاير   2( غاية  إلى 
وآلب  بحفر  التفجيص  مشروع 
لفائد7 السيد ميلون اعقاوي  املاء، 
جنيفر7،  مركز  ب  بلوك  العنوان 
أآل   من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو تيغزرين البالغة 
5 هكتارات الكائن بجلاعة  مساحته 
موحى  قيا 7  الزياني   أوحلو  موحى 
إقليم  جنيفر7  الزياني  ائر7  أوحلو 

جنيفر7.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
موحى  قيا 7  الزياني   أوحلو  موحى 
إقليم  جنيفر7  الزياني  ائر7  أوحلو 

جنيفر7.
42

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  بلقر قيا 7 آيت وير7  ابتداء 

 26 غاية  إلى   2121 فبفاير   (7 من  

مشروع  في  بحث    2121 فبفاير 

لفائد7  املاء  وآلب  بحفر  التفجيص 

حي  العنوان  واسو  الياس  السيد 

بني مالل،   8 الرقم   2 الشرف بلوك 

أآل  من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 

البالغة  السقي بامللك املدعو مهدي  

الكائن  سنتيار   78 آر   (4 مساحته 

بجلاعة ناوور قيا 7 آيت وير7  ائر7 

القصيبة اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

ناوور قيا 7 آيت وير7  ائر7 القصيبة 

اقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  بلقر قيا 7 الحلام   سيجري  

 26 غاية  إلى   2121 فبفاير   (7 من  

مشروع  في  بحث    2121 فبفاير 

لفائد7  املاء  وآلب  بحفر  التفجيص 

عبد  شاآيع  ابراهيم  السيدين 

الناصر شاآيع العنوان ايت سيدي 

مريرت  الربيع  أم  آلاعة  يوسف 

املاء  وآلب  بحفر  املتعلق  جنيفر7، 

من أآل السقي بامللك املدعو اليلي 

منهي  البالغة مساحته ) هكتار 44 آر 

36 سنتيار الكائن بجلاعة أم الربيع 

اقليم  اكللوس  الحلام  ائر7  قيا 7 

جنيفر7.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

أم الربيع قيا 7 الحلام  ائر7 اكللوس 

اقليم جنيفر7.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
بلقر قيا 7 لوناسد7 أوال   سيجري  
يعكوب  ابتداء من  7) فبفاير 2121 
بحث في    2121 فبفاير   26 إلى غاية 
مشروع التفجيص بحفر وآلب املاء 
العنوان  شهاب  علر  السيد  لفائد7 
القلعة،  لوناسد7  عي�سى  �سي  اوال  
أآل  من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 
السقي بامللك املدعو الغابة   البالغة 
الكائن  سنتيار   51 آر   62 مساحته  
بجلاعة أوال  الكرن قيا 7 لوناسد7 
أوال  يعكوب  ائر7 القلعة أهل الغابة 

اقليم السراغنة.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
أوال   لوناسد7  قيا 7  الكرن  أوال  
الغابة  أهل  القلعة  يعكوب  ائر7 

اقليم السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  بلقر قيا 7 فطواكة  ابتداء 
 26 غاية  إلى   2121 فبفاير   (7 من  
مشروع  في  بحث    2121 فبفاير 
لفائد7  املاء  وآلب  بحفر  التفجيص 
العنوان  تالحرتيت  ابراهيم  السيد 
احو آين  بوصالح  سيدي   وار 
املتعلق بحفر  تيدلي فطواكة أزيالل، 
االستعلاالت  أآل  من  املاء  وآلب 
املنزلية والسقي بامللك املدعو بوامزنار 
البالغة مساحته 3 هكتار )5  آر 38 
سنتيار الكائن بجلاعة تدلي فطواكة 
قيا 7 فطواكة  ائر7 فطواكة اقليم 

أزيالل.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
فطواكة  ائر7  قيا 7  فطواكة  تدلي 

فطواكة اقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

أوال    - سيجري بلقر قيا 7 لوناسد7 

 2121 فبفاير   (7 من  يعكوب ابتداء 

في  بحث   2121 فبفاير   26 غاية  إلى 

مشروع التفجيص بحفر وآلب املاء 

العنوان  محلد  الي  السيد  لفائد7 

السراغنة،  قلعة  ازنا 7   وار  راو7 

أآل  من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 

»سارو حدا «  السقي بامللك املدعو 

86 سنتيار  آر و   24 البالغة مساحته 

قيا 7  لوناسد7  بجلاعة  الكائن 

لوناسد7 - أوال  يعكوب   ائر7 القلعة 

- أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

أوال    - لوناسد7  قيا 7  لوناسد7 

الغابة  أهل   - القلعة  يعكوب   ائر7 

إقليم قلعة السراغنة.

127

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الغابة  أهل  قيا 7  بلقر  سيجري 

إلى غاية   2121 فبفاير   (7 ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   26

لفائد7  املاء  وآلب  بحفر  التفجيص 

السيد صالح الفاروق العنوان  وار 

وآلب  بحفر  املتعلق  صابر،  ميات 

بامللك املدعو  السقي  من أآل  املاء 

 3 مساحته  البالغة   »( »الدور7 

سنتيارات   5 و  آر   79 و  هكتارات 

أهل  قيا 7  ميات  بجلاعة  الكائن 

الغابة  أهل   - القلعة  الغابة  ائر7 

إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

 ميات قيا 7 أهل الغابة  ائر7 القلعة -

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الغابة  أهل  قيا 7  بلقر  سيجري 

إلى غاية   2121 فبفاير   (7 ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   26

لفائد7  املاء  وآلب  بحفر  التفجيص 

العنوان  وار  الكحل  محلد  السيد 

السراغنة،  قلعة  املربوح  الجديد 

أآل  من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 

 »( »لقصيف  املدعو  بامللك  السقي 

البالغة مساحته 3 هكتارات و 56 آر 

سنتيارا الكائن بجلاعة ميات   65 و 

قيا 7 أهل الغابة  ائر7 القلعة - أهل 

الغابة إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

 ميات قيا 7 أهل الغابة  ائر7 القلعة -

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.

129

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء  تساوت  قيا 7  بلقر  سيجري 

 26 غاية  إلى   2121 فبفاير   (7 من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير 

لفائد7  املاء  وآلب  بحفر  التفجيص 

العنوان  حنون  الجليل  عبد  السيد 

 وار أوال  اجليفة الشطيبة تساوت 

بحفر  املتعلق  السراغنة،  قلعة 

بامللك  السقي  أآل  من  املاء  وآلب 

املدعو »آبوآة« البالغة مساحته 2 

هكتارات و 3) آر و 74 سنتيار الكائن 

تساوت  قيا 7  الشطيبة  بجلاعة 

بني عامر إقليم قلعة   -  ائر7 القلعة 

السراغنة.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

الشطيبة قيا 7 تساوت  ائر7 القلعة 

- بني عامر إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ايعيش  أوال   قيا 7  بلقر  سيجري 

إلى غاية   2121 فبفاير   (7 ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   26

لفائد7  املاء  وآلب  بحفر  التفجيص 

كاتب  مومن  العزيز  عبد  السيد 

آلعية أباء وأولياء تالميذ ثانوية ابن 

طفيل العنوان تجزئة البنفسج أوال 

ايعيش، املتعلق بحفر وآلب املاء من 

أآل تزويد ثانوية باملاء بامللك املدعو 

»العقار املخزني )8)/ح إعدا ية ابن 

3 هكتارات  البالغة مساحته  طفيل« 

و 4 آرات و 21 سنتيارا الكائن بجلاعة 

أوال  ايعيش قيا 7 أوال  ايعيش  ائر7 

بني مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

أوال  ايعيش قيا 7 أوال  ايعيش  ائر7 

بني مالل إقليم بني مالل.

131

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بلقر قيا 7 بني سليف ابتداء 

من 7) فبفاير 2121 إلى غاية 26 فبفاير 

التفجيص  مشروع  في  بحث   2121

لفائد7 السيد عبد  بحفر وآلب املاء 

تجزئة  العنوان  ابصايري  اللطيف 
الضلان علار7 94 رقم 5 عين الشق، 

أآل  من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 

»فيض أرمل«  السقي بامللك املدعو 

اثنان  جدمان  مساحته  البالغة 

الكائن بجلاعة بني سليف قيا 7 بني 

سليف  ائر7 وا  زم إقليم جريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

بني سليف قيا 7 بني سليف  ائر7 وا  زم 

إقليم جريبكة.

132

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
زيدوح  ولد  قيا 7  ار  بلقر  سيجري 
إلى غاية   2121 فبفاير   (7 ابتداء من 
مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   26
لفائد7  املاء  وآلب  بحفر  التفجيص 
السيد عبد العاطي بلعسري العنوان 
 وار أوال  سليلان  ار ولد زيدوح سوق 
بحفر  املتعلق  النلة،  أوال   السبت 
االستعلاالت  أآل  من  املاء  وآلب 
املنزلية املنفر 7 بامللك املدعو »حفر7 
 71 آر و   28 البالغة مساحته  زيا ي« 
سنتيار الكائن بجلاعة  ار ولد زيدوح 
قيا 7  ار ولد زيدوح  ائر7 بني مو�سى 

الغربية إقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
 ار ولد زيدوح قيا 7  ار ولد زيدوح 
 ائر7 بني مو�سى الغربية إقليم الفقيه 

بن صالح.
133

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إآراء بحث

وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري بلقر قيا 7 آيت وير7 ابتداء 
 26 غاية  إلى   2121 فبفاير   (7 من 
مشروع  في  بحث   2121 فبفاير 
لفائد7  املاء  وآلب  بحفر  التفجيص 
العنوان  وغطي  املصطفى  السيد 
 وار ت�سي ايت ايكو  ير القصيبة بني 
من  املتعلق بحفر وآلب املاء  مالل، 
»بونحل«  أآل السقي بامللك املدعو 
 71 و  هكتارات   2 مساحته  البالغة 
بجلاعة  الكائن  سنتيارات   (1 و  آر 
آيت وير7  ائر7  القصيبة قيا 7   ير 

القصيبة إقليم بني مالل.
لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 
آيت وير7  ائر7  القصيبة قيا 7   ير 

القصيبة إقليم بني مالل.
134

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا 7 آيت وير7 ابتداء 

 26 غاية  إلى   2121 فبفاير   (7 من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير 

لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 

السيد آلال باحفيض العنوان حي 

القصيبة،   (( رقم   8 بلوك  املصلى 

أآل  من  املاء  وآلب  بحفر  املتعلق 

السقي بامللك املدعو بوحرز البالغة 

بجلاعة  الكائن  عبفات   7 مساحته 

وير7  ائر7  آيت  قيا 7  القصبة   ير 

القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

وير7  ائر7  آيت  قيا 7  القصبة   ير 

القصيبة إقليم بني مالل.

135

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

عبدون  أوال   قيا 7  بلقر  سيجري 

إلى غاية   2121 فبفاير   (7 ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   26

لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 

السيد يوسف الشيخ العنوان تجزئة 

املتعلق بحفر  املحيط اوال  عبدون، 

االستعلاالت  أآل  من  املاء  وآلب 

املنزلية املنفر 7 بامللك املدعو املحيط 

3V البالغة مساحته 3آ 3) س الكائن 

بجلاعة أوال  عبدون  ائر7 جريبكة 

إقليم جريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

 ير القصبة قيا 7 أوال  عبدون  ائر7 

جريبكة إقليم جريبكة.

136
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بلقر قيا 7 برا ية ابتداء من 

فبفاير   26 إلى غاية   2121 فبفاير   (7

التفجيص  مشروع  في  بحث   2121

السيد  لفائد7  املاء،  وآلب  بحفر 

أوال   العنوان  وار  العلو   الفضيل 

وآلب  بحفر  املتعلق  البفا ية،  أعلر 

بامللك املدعو  السقي  من أآل  املاء 

 2 مساحته  البالغة  الغزال  فدان 

الكائن  سنتيار   9( آر   72 هكتار 

برا ية  ائر7  قيا 7  برا ية  بجلاعة 

بن  الفقيه  إقليم  صالح  بن  الفقيه 

صالح.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

برا ية قيا 7 برا ية  ائر7 الفقيه بن 

صالح إقليم الفقيه بن صالح.

137

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

ايعيش  أوال   قيا 7  بلقر  سيجري 

إلى غاية   2121 فبفاير   (7 ابتداء من 

مشروع  في  بحث   2121 فبفاير   26

لفائد7  التفجيص بحفر وآلب املاء، 

السيد حسن شكري العنوان تجزئة 

الرمز بلوك 4 بني مالل، املتعلق بحفر 

االستعلاالت  أآل  من  املاء  وآلب 

ملك  املدعو  بامللك  املنفر 7  املنزلية 

علوري البالغة مساحته ) هكتار 6) 

أوال   بجلاعة  الكائن  سنتيار   81 آر 

ايعيش قيا 7 أوال  ايعيش  ائر7 بني 

مالل إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

أوال  ايعيش قيا 7 أوال  ايعيش  ائر7 

بني مالل إقليم بني مالل.

138

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 2121 فبفاير   (7 سيجري ابتداء من 

في  بحث   2121 فبفاير   26 غاية  إلى 

وآلب  بحفر  التفجيص  مشروع 

لفائد7 السيد محلد العاقدي  املاء، 

أوال    38 العنوان تجزئة رباب الرقم 

من  املاء  بحفر وآلب  املتعلق  عبو، 

املنفر 7  املنزلية  االستعلاالت  أآل 

البالغة   ( نازيه  أرض  املدعو  بامللك 

الكائن  سنتيار   64 آر   79 مساحته 

بجلاعة أوال  عبو باشوية أوال  عبو 

علالة برشيد.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

علالة  عبو  أوال   باشوية  عبو  أوال  

برشيد.

139

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 2121 فبفاير   (7 سيجري ابتداء من 

في  بحث   2121 فبفاير   26 غاية  إلى 

مشروع التفجيص بحفر وآلب املاء، 

األطل�سي  مصطفى  السيد  لفائد7 

ومن معه العنوان شارع طه حسين 

الطابق األول حي بن عدي   3 الزنقة 

وآلب  بحفر  املتعلق  مالل،  بني 

املنزلية  االستعلاالت  أآل  من  املاء 

 69  - املنفر 7 بامللك املدعو البلسم 

البالغة مساحته 14) متف مربع الكائن 

بجلاعة وباشوية بني مالل علالة بني 

مالل.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

وباشوية بني مالل علالة بني مالل.

140

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 2121 فبفاير   (7 سيجري ابتداء من 

في  بحث   2121 فبفاير   26 غاية  إلى 

وآلب  بحفر  التفجيص  مشروع 

لفائد7 السيد7 نعيلة مخاص  املاء، 

مليلية  زنقة   (7 العنوان  معها  ومن 

املتعلق بحفر  حي م ش ف جريبكة، 

حديقة  سقي  أآل  من  املاء  وآلب 

فيال بامللك املدعو فوس جريبكة غربا 

48) البالغة مساحته 7 آر 82 سنتيار 

باشوية  جريبكة  بجلاعة  الكائن 

جريبكة علالة جريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

علالة  جريبكة  باشوية  جريبكة 

جريبكة.

141

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إآراء بحث
وكالة  مدير  أصدره  قرار  بلوآب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 2121 فبفاير   (7 سيجري ابتداء من 

في  بحث   2121 فبفاير   26 غاية  إلى 

مشروع التفجيص بحفر وآلب املاء، 

راشدي  الرحيم  عبد  السيد  لفائد7 

العنوان حي الحرية طريق بني عي�سى 

وآلب  بحفر  املتعلق  الجعد،  أبي 

بامللك املدعو  السقي  من أآل  املاء 

 5 ظهر ايت الصالح البالغة مساحته 

أبي الجعد  الكائن بجلاعة  جدا يم 

باشوية أبي الجعد علالة جريبكة.

لقد تم وضع امللف بلقر آلاعة 

أبي الجعد باشوية أبي الجعد علالة 

جريبكة.

142

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2121 يناير   21 بتاريخ   2020/63

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  امللكية  شها 7  ذي  أيوب  ملك 

بالجلاعة  املتواآد   81/11914

تيفلت  الطلبة   ائر7  مقام  التفابية 

تاريخ   من  ابتداء  الخليسات  إقليم  

فبفاير   2( إلى غاية   2121 فبفاير   (1

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وآلب  بئف  بإنجاز  التفجيص 

 (.25 مساحة  سقي  أآل  من  منه 

أيوب  وارت  السيد  لفائد7  هكتار 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB(17388

43

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2121 يناير   21 بتاريخ   2020/64

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

حنان  ذي شها 7 امللكية رقم 37/262 

املتواآد بالجلاعة التفابية املكانسة،  

تاونات  إقليم   بامحلد،  قرية   ائر7 

ابتداء من تاريخ  1) فبفاير 2121 إلى 

2121 بحث علني في  فبفاير   2( غاية 

شأن مشروع التفجيص بإنجاز ثقبين 

وآلب املاء منهلا من أآل االستعلال 

املاشية وسقي مساحة  املنزلي وارواء 

4 هكتارات لفائد7 السيد ابن الرا�سي 

التعريف  لبطاقة  الحامل  حلز7 

.CD235317 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 2121 يناير   21 بتاريخ   2020/65

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  االستغالل  شها 7  ذي  املراآع 

بالجلاعة  املتواآد   03/2019

إيلوزار  تالزمت،   ائر7  التفابية 

من  ابتداء  بوملان  إقليم   مرموشة، 

 2( إلى غاية   2121 فبفاير   (1 تاريخ  

شأن  في  علني  بحث   2121 فبفاير 

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

مساحة  سقي  أآل  من  منه  املاء 

958).1 هكتارا لفائد7 السيد اعرعار 

التعريف  لبطاقة  الحامل  ميلون 

.CB7192 الوطنية

45

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

 2020/67 وكالة الحوض لسبو رقم 

الذي   2121 يناير   21 بتاريخ  ح.ج 

»ايت  املسمى  العقار  على  سيجرى 

تيجلا  املسمى  باملكان  كيكو«  يو�سي 

ذي شها 7 االستغالل رقم 50/2019 

كيكو،  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

من   ائر7 بوملان إقليم بوملان ابتداء 

فبفاير   2( إلى غاية   2121 فبفاير   (1

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز  التفجيص 

منه من أآل االستعلال املنزلي وإرواء 

 4,9760 مساحة  وسقي  املاشية 

هكتارات لفائد7 السيد رحالي حسن 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C940776

46

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

 2020/68 وكالة الحوض لسبو رقم 

الذي   2121 يناير   21 بتاريخ  ح.ج 

»ايت  املسمى  العقار  على  سيجرى 

تيجلا  املسمى  باملكان  كيكو«  يو�سي 

ذي شها 7 االستغالل رقم 43/2019 

كيكو،  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

من   ائر7 بوملان إقليم بوملان ابتداء 

فبفاير   2( إلى غاية   2121 فبفاير   (1

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز  التفجيص 

منه من أآل سقي مساحة 4,5123 

هكتارات لفائد7 السيد باعدي محلد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB215896

47

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/54 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ 21 يناير 2121 الذي سيجرى 

علي  بن  »عال  املسمى  العقار  على 

)43 صحيفة  البوري« ذي إراثة رقم 

التفابية  بالجلاعة  املتواآد   433

ايت املان،  ائر7 بوملان إقليم بوملان 

إلى غاية   2121 فبفاير   (1 ابتداء من 

2121 بحث علني في شأن  )2 فبفاير 

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

املاء منه من أآل سقي مساحة 0,81 

هكتارا لفائد7 السيد7 باروش فاطلة 

ورثة  عن  ونيابة  نفسه  عن  أصالة 

التعريف  علي سيبا الحامل لبطاقة 

.D337908 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/92 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ )2 يناير 2121 الذي سيجرى 

»ملك القدوري«  على العقار املسمى 

 81/8534 رقم  امللكية  شها 7  ذي 

عين  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

إقليم  تيفلت  الجوهر7،  ائر7 

فبفاير   (( من  ابتداء  الخليسات 

 2121 فبفاير   2( غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

بإنجاز ثقب وآلب املاء منه من أآل 

سقي مساحة ) هكتار لفائد7 السيد 

لبطاقة  الحامل  الحسن  اوهلو 

.A256318 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/90 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ )2 يناير 2121 الذي سيجرى 

عبد  »سيدي  املسمى  العقار  على 

الصا ق« ذي شراء ضلن بعد  441 

بالجلاعة  املتواآد   389 صحيفة 

التفابية ايت بويحيى الحجامة،  ائر7 

من  تيفلت إقليم الخليسات ابتداء 

فبفاير   2( إلى غاية   2121 فبفاير   ((

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز  التفجيص 

منه من أآل سقي مساحة 0,5722 

هكتارا لفائد7 السيد بنعاشيف بونخال 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.L4624(

50

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/89 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ )2 يناير 2121 الذي سيجرى 

على العقار املسمى »الخيف« ذي شها 7 

املتواآد   81/6042 عد   امللكية 

سيدي  جليس  التفابية  بالجلاعة 

يحيى،  ائر7 تيفلت إقليم الخليسات 

إلى غاية   2121 فبفاير   (( ابتداء من 

2121 بحث علني في شأن  )2 فبفاير 

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

املاء منه من أآل سقي مساحة 1,41 

جالد  طاهري  السيد  لفائد7  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.F225572
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

الحوض لسبو رقم 2019/1919 ح.ج 

بتاريخ )2 يناير 2121 الذي سيجرى 

»كنز7 وجديجة«  على العقار املسمى 

ذي شها تي امللكية عد  16/33166 

وعد  16/34528 املتواآد بالجلاعة 

الرزاق،  ائر7  عبد  سيدي  التفابية 

من  تيفلت إقليم الخليسات ابتداء 

فبفاير   2( إلى غاية   2121 فبفاير   ((

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

وآلب  بئفين  بإنجاز  التفجيص 

مساحة  سقي  أآل  من  منهلا  املاء 

السيد  لفائد7  هكتارا   24,7517

لبطاقة  الحامل  يوسف  الغازي 

.AB251339 التعريف الوطنية
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(677 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/91 رقم  لسبو  الحوض 

2121 الذي سيجرى  يناير   2( بتاريخ 

ذي   »A »القطعة  على العقار املسمى 

بتاريخ  عليه  مصا ق  الشراء   عقد 

21  يسلبف 8)21 املتواآد بالجلاعة 

التفابية آيت بورزوين،  ائر7 الحاآب 

فبفاير   (( من  إقليم الحاآب ابتداء 

2121 إلى غاية )2 فبفاير 2121 بحث 

علني في شأن مشروع التفجيص بإنجاز 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

السيد  لفائد7  هكتارا   1,80 مساحة 

لبطاقة  الحامل  الدين  نور   يبة 

.NM814899 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

 2020/69 وكالة الحوض لسبو رقم 

الذي   2121 يناير   2( بتاريخ  ح.ج 

»ملك  املسمى  العقار  على  سيجرى 

ذي شها 7 امللكية  5ب«   - الزجنيني 

عد  67/14388 املتواآد بالجلاعة 

التفابية لقصر،  ائر7 عين تاوآدات 

فبفاير   (( إقليم الحاآب ابتداء من 

2121 إلى غاية )2 فبفاير 2121 بحث 

علني في شأن مشروع التفجيص بإنجاز 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

السيد7  لفائد7  هكتارا   5 مساحة 

لبطاقة  الحاملة  أمينة  الحيوني 

.R219219 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/70 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ )2 يناير 2121 الذي سيجرى 

أرضية  »قطعة  املسمى  العقار  على 

بعد   ض  كراء  رسم  ذي  فالحية« 

بالجلاعة  املتواآد   372 ص   455

عين  هللا،  ائر7  حرز  آيت  التفابية 

من  تاوآدات إقليم الحاآب ابتداء 

فبفاير   2( إلى غاية   2121 فبفاير   ((

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

التفجيص بإنجاز ثقب وآلب املاء منه 

هكتارات   4,3272 من سقي مساحة 

توفيق  اشحشاح  السيد  لفائد7 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.R254545
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/71 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ )2 يناير 2121 الذي سيجرى 

على العقار املسمى »القطعة األرضية 

وتيسلي  املجنون  سهب  الفالحية« 

تامايت ذي رسم كراء ض بعد  493 

املتواآد بالجلاعة التفابية   4(1 ص 

آيت حرز هللا،  ائر7 عين تاوآدات 

فبفاير   (( إقليم الحاآب ابتداء من 

 2121 فبفاير   2( غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

بإنجاز ثقب وآلب املاء منه من أآل 

سقي مساحة 4,75 هكتارات لفائد7 

السيد غو ان عثلان الحامل لبطاقة 

.DN29906 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/76 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ )2 يناير 2121 الذي سيجرى 

ذي   »2 »اليزيد  املسمى  العقار  على 

 67/17875 عد   امللكية  شها 7 

آيت  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

إقليم  الحاآب  بورزوين،  ائر7 

الحاآب ابتداء من )) فبفاير 2121 

2121 بحث علني  )2 فبفاير  إلى غاية 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

السيد  لفائد7  هكتارات   5 مساحة 

الحامل  الحليد  عبد  بوآدايني 

.S57865 لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/82 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ )2 يناير 2121 الذي سيجرى 

ذي   »3 »مباركة  املسمى  العقار  على 

 67/17741 عد   امللكية  شها 7 

التفابية لقصيف،  بالجلاعة  املتواآد 

 ائر7 عين تاوآدات إقليم الحاآب 

إلى غاية   2121 فبفاير   (( ابتداء من 

2121 بحث علني في شأن  )2 فبفاير 

وآلب  بئف  بحفر  التفجيص  مشروع 

مساحة  سقي  أآل  من  منه  املاء 

هكتار لفائد7 السيد برقية   1,0411

الحامل  البناي  الصلد  وعبد  عزيز 

 D534187 لبطاقة التعريف الوطنية

.D532260و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/85 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ )2 يناير 2121 الذي سيجرى 

على العقار املسمى »سيدي العباس« 

ذي شها 7 االستغالل عد  59 بتاريخ 

4) نوفلبف 9)21 املتواآد بالجلاعة 

التفابية تزكيت، باشوية افران إقليم 

 2121 فبفاير   (( من  ابتداء  افران 

2121 بحث علني  )2 فبفاير  إلى غاية 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

السيد  لفائد7  هكتارا   2 مساحة 

لبطاقة  الحامل  الحسين  اللوبان 

.D49531 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/88 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ )2 يناير 2121 الذي سيجرى 

ذي  »الوفاء«  املسمى  العقار  على 

 07/51544 عد   العقاري  الرسم 

املتواآد بالجلاعة التفابية ايت السبع 

إقليم  كندر  ايلوزار  لجروف،  ائر7 

 2121 فبفاير   (( من  ابتداء  صفرو 

2121 بحث علني  )2 فبفاير  إلى غاية 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

لفائد7  هكتارا   0,2589 مساحة 

السيد بوجرصة كنز7 الحامل لبطاقة 

.D163633 التعريف الوطنية
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عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (678

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/84 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ )2 يناير 2121 الذي سيجرى 

 »P( على العقار املسمى »زيتون الفيفما

ذي شها 7 االستغالل عد  38 بتاريخ 

9)21 املتواآد بالجلاعة  9  يسلبف 

التفابية سيدي حرزام،  ائر7 احواز 

فاس إقليم فاس ابتداء من )) فبفاير 

2121 إلى غاية )2 فبفاير 2121 بحث 

التفجيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وآلب املاء منه من أآل 

سقي مساحة 1,6911 هكتارا لفائد7 

لبطاقة  الحامل  احلد  مبكر  السيد 

.C662822 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/81 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ )2 يناير 2121 الذي سيجرى 

ذي  »العالمة«  املسمى  العقار  على 

ثبوت ملكية ض بعد  384 ص 369 

تزكيت،  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

باشوية افران إقليم افران ابتداء من 

فبفاير   2( إلى غاية   2121 فبفاير   ((

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز  التفجيص 

منه من أآل سقي مساحة 3,4086 

لعريقبات  السيد  لفائد7  هكتارا 

التعريف  لبطاقة  الحامل  ا ريس 

.D175078 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/98 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ 22 يناير 2121 الذي سيجرى 

ذي  »تبا وت«  املسمى  العقار  على 

 57/3547 عد   العقاري  الرسم 

تكرير7،  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

من  ابتداء  إقليم افران   ائر7 أزرو، 

فبفاير   24 إلى غاية   2121 فبفاير   (2

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز  التفجيص 

منه من أآل تزويد مقلع الرمال باملاء 

 STE CARRIERE JOUHARA 7لفائد

القانوني  ملثلها  شخص  في   SARL

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA45142
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

ح.ج   2020/87 رقم  لسبو  الحوض 

بتاريخ )2 يناير 2121 الذي سيجرى 

ذي   »2 »الشبلي  على العقار املسمى 

 7/193962 عد   العقاري  الرسم 

أوال   التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

إقليم  فاس،  احواز  الطيب،  ائر7 

2121 إلى  )) فبفاير  فاس ابتداء من 

علني  بحث   2121 فبفاير   2( غاية 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

منه من أآل سقي  ثقب وآلب املاء 

لفائد7  هكتارا   2,9653 مساحة 

التللساني  الغلاري  سليم  السيد 

والقاصرين لينة الغلاري التللساني 

يلثلهم  التللساني  الغلاري  وكامل 

سعيد  التللساني  الغلاري  السيد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C318532
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7   أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ج.ح2020/99 بتاريخ 23 يناير 9)21 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

أعلو  ذي عقد تنازل محرر بتاريخ 

املتواآد بالجلاعة   21(9 يوليو   (5

التفابية عين الشكاك،   ائر7 ايلوزار 

من  إقليم صفرو ابتداء  كندر فاس، 

 24 إلى غاية   2121 فبفاير   (3 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2121 فبفاير 

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

املاء  منه من أآل سقي مساحة 1,35 

هكتارا لفائد7 السيد حلري الحسن 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C373390

 103

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7   أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   23 بتاريخ  ح.ج2020/110 

العقار  على  سيجري  الذي   2121

امللكية  شها 7  ذي  عبيد  املسمى 

عد  41/52801 املتواآد بالجلاعة 

اجيار،   ائر7  كندر سيدي  التفابية 

من  ابتداء  صفرو  إقليم  صفرو، 

 24 إلى غاية   2121 فبفاير   (3 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2121 فبفاير 

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

 4 منه من أآل سقي مساحة  املاء  

هكتارا لفائد7 السيد7 مريم ا ري�سي 

التازي  رضا  وعا ل  ولعالي  توزاني 

الوطنية   التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C489532و C195723

104 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7   أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   23 بتاريخ  ح.ج2020/109 

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الدولة موضوع الرسم  املسمى ملك 

ذي اتفاقية   K/1339 العقاري عد  

عد   مشروع  الدولة  مع  شراكة 

615)3) املتواآد بالجلاعة التفابية 

لقصيف،   ائر7 عين تاوآدات، إقليم 

فبفاير   (3 من تاريخ  الحاآب ابتداء 

 2121 فبفاير   24 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

منه من أآل  بإنجاز بئف وآلب املاء  

لفائد7  هكتارات   5 مساحة  سقي 

تعاونية بصلة الفالحة لألطر العليا 

في شخص ملثلها القانوني.

 105

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7   أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   23 بتاريخ  ح.ج2020/112 

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الدولة موضوع الرسم  املسمى ملك 

ذي اتفاقية   K/1339 العقاري عد  

عد   مشروع  الدولة  مع  شراكة 

615)3) املتواآد بالجلاعة التفابية 

إقليم  بطيط،   ائر7 عين تاوآدات، 

فبفاير   (3 من تاريخ  الحاآب ابتداء 

 2121 فبفاير   24 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

بإنجاز ثقب وآلب املاء  منه من أآل 

لفائد7  هكتارات   5 مساحة  سقي 

تعاونية بصلة الفالحة لألطر العليا 

في شخص ملثلها القانوني.
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(679 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7   أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج2020/93 بتاريخ 22 يناير 2121 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

باآدو ذي ملكية ضلن عد   346ص 

التفابية  بالجلاعة  املتواآد   428

سيدي عبد الرزاق،   ائر7 تيفلت، 

تاريخ  من  ابتداء  الخليسات  إقليم 

فبفاير   24 إلى غاية   2121 فبفاير   (2

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

التفجيص بإنجاز بئف وآلب املاء  منه 

 0,9235 مساحة  سقي  أآل  من 

هكتارا لفائد7 السيد بنيحيى حاآة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA77661
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7   أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   22 بتاريخ  ح.ج2020/94 

العقار  على  سيجري  الذي   2121

امللكية  شها 7  ذي  الحسين  املسمى 

عد  16/66346 املتواآد بالجلاعة 

التفابية سيدي عالل املصدر،   ائر7 

الخليسات، إقليم الخليسات ابتداء 

إلى غاية   2121 فبفاير   (2 من تاريخ 

2121 بحث علني في شأن  24 فبفاير 

وآلب  بئف  بإنجاز  التفجيص  مشروع 

مساحة  سقي  أآل  من  منه  املاء  

0,2551 هكتارا لفائد7 السيد بو ري  

الحامل  الحكلاوي  ونا ية  محلد 

 X234962  لبطاقة التعريف الوطنية

. AB273876 ورقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدير7   أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج2020/96 بتاريخ 22 يناير 2121 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

امللكية  شها 7  ذي  اصوير  فدان 

عد  16/23284 املتواآد بالجلاعة 

الرزاق،   ائر7  التفابية سيدي عبد 

ابتداء  الخليسات  إقليم  تيفلت، 

إلى غاية   2121 فبفاير   (2 من تاريخ 

2121 بحث علني في شأن  24 فبفاير 

وآلب  بئف  بإنجاز  التفجيص  مشروع 

 ( منه من أآل سقي مساحة  املاء  

السيد بوشليح عزيز  لفائد7  هكتارا 

الوطنية   التعريف  لبطاقة  الحامل 

. GA (7(98
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدير7   أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   23 بتاريخ  ح.ج2020/113 

العقار  على  سيجري  الذي   2121

ذي شها 7 امللكية   K املسمى فريد7 

بالجلاعة  املتواآد   81/4335 عد  

التفابية ايت بلقاسم،   ائر7 تيفلت، 

إقليم الخليسات ابتداء من تاريخ 3) 

فبفاير 2121 إلى غاية 24 فبفاير 2121 

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

بإنجاز ثقب وآلب املاء  منه من أآل 

لفائد7  هكتارات    3 مساحة  سقي 

لبطاقة  الحامل  فريد7  فقيف  السيد 

. P375(8  التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/100 

الذي   21(6 يناير   22 بتاريخ  ح.ج 

سيجري على العقار املسمى »مداني« 

 41/43516 ذي شها 7 امللكية عد  

التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

إقليم  صفرو،  العنوصر،  ائر7 

فبفاير   (2 تاريخ  من  ابتداء  صفرو، 

 ،2121 فبفاير   24 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

من  منه،  املاء  وآلب  بئف  بإنجاز 

هكتارا   1.92(( أآل سقي مساحة 

منصوري  علراني  السيد  لفائد7 

ا ري�سي محلد كلال الحامل لباطقة 

.C125062 التعريف الوطنية

111

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/103 

الذي   21(6 يناير   22 بتاريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري 

»املعقولي« 2 ذي شها 7 امللكية عد  

بالجلاعة  املتواآد   05/161368

التفابية مجاط،  ائر7 احواز مكناس، 

 (2 من تاريخ  ابتداء  إقليم مكناس، 

فبفاير   24 غاية  إلى   2121 فبفاير 

بحث علني في شأن مشروع   ،2121

التفجيص بإنجاز بئف وآلب املاء منه، 

 2.2662 مساحة  سقي  أآل  من 

هكتارا لفائد7 السيد املعقولي عزيز  

الوطنية  التعريف  لباطقة  الحامل 

.D423366

112

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/102 

الذي   21(6 يناير   22 بتاريخ  ح.ج 

»الرمل«  سيجري على العقار املسمى 

 251/2019 رقم  إ ارية  شها 7  ذي 

مجاط،  التفابية  بالجلاعة  املتواآد 

إقليم مكناس،   ائر7 احواز مكناس، 

إلى   2121 2) فبفاير  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث   ،2121 فبفاير   24 غاية 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

من أآل سقي  منه،  بئف وآلب املاء 

لفائد7  هكتارا   1.7455 مساحة 

الحامل  حكيلة  غيواس  السيد 

.S2(2475 لبطاقة التعريف الوطنية

113

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/101 

الذي   21(6 يناير   22 بتاريخ  ح.ج 

برطال  املسمى  العقار  على  سيجري 

ص   39( بعد   ض  عقد شراء  ذي 

التفابية  بالجلاعة  املتواآد   437

إقليم  أفورار،  ائر7 صفرو،  اغبالو 

فبفاير   (2 تاريخ  من  ابتداء  صفرو، 

 ،2121 فبفاير   24 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

من  منه،  املاء  وآلب  بئف  بإنجاز 

هكتارا   1.221( أآل سقي مساحة 

محلد  احلد  بايا  السيد  لفائد7 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.CB242199
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عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (681

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

 2020/95 الحوض املائي لسبو رقم 

الذي   21(6 يناير   22 بتاريخ  ح.ج 

»وا   املسمى  العقار  على  سيجري 

الجديد7 لكار« ذي شها 7 االستغالل 

املتواآد بالجلاعة  21/م أ ج،  رقم 

احواز  الجديد7،  ائر7  وا   التفابية 

من  ابتداء  مكناس،  إقليم  مكناس، 

 24 إلى غاية   2121 فبفاير   (2 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   ،2121 فبفاير 

وآلب  بئف  بإنجاز  التفجيص  مشروع 

املاء منه، من أآل االستعلال املنزلي  

هكتارا   1.(348 مساحة  وسقي 

السعو ي  الحسن  السيد  لفائد7 

لباطقة  الحامل  بوعكاوي  وحفيظة 

 D119684 الوطنية   التعريف 

.D503451و

115

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

 2020/97 الحوض املائي لسبو رقم 

الذي   21(6 يناير   22 بتاريخ  ح.ج 

»آعفر  سيجري على العقار املسمى 

ص   228 ذي عقد ملكية ض بعد  

التفابية  بالجلاعة  املتواآد   ،286

وليلي،  ائر7 زرهون، إقليم مكناس، 

إلى   2121 2) فبفاير  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث   ،2121 فبفاير   24 غاية 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

من أآل سقي  منه،  بئف وآلب املاء 

لفائد7  هكتارا   1.8561 مساحة 

السيد بركان محلد الحامل لباطقة 

.D800724 التعريف الوطنية

116

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/111 

الذي   21(6 يناير   23 بتاريخ  ح.ج 

»سهب  املسمى  العقار  على  سيجري 

بعد   ض  صدقة  عقد  ذي  عشار« 

254 ص 246 ومحضر التنفيذ بإنهاء 

 ،2018/260 عد   الشياع  حالة 

ايت  التفابية   بالجلاعة  املتواآد 

السبع لجروف،  ائر7 ايلوزار كندر، 

 (3 تاريخ  من  ابتداء  صفرو،  إقليم 

فبفاير   24 غاية  إلى   2121 فبفاير 

بحث علني في شأن مشروع   ،2121

املاء  وآلب  بئف  بإنجاز  التفجيص 

 (.(1 مساحة  سقي  أآل  من  منه، 

السيد سالك سعيد  لفائد7  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لباطقة  الحامل 

.C160826

117

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

الحوض املائي لسبو رقم 2020/108 

الذي   21(6 يناير   23 بتاريخ  ح.ج 

سيجري على العقار املسمى »ملطرحة« 

 83 عد   االستغالل  شها 7  ذي 

املتواآد   ،21(9 2)  يسلبف  بتاريخ 

باشوية  تزكيت،  التفابية  بالجلاعة 

افران، إقليم افران، ابتداء من تاريخ 

فبفاير   24 إلى غاية   2121 فبفاير   (3

بحث علني في شأن مشروع   ،2121

املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز  التفجيص 

منه، من أآل سقي مساحة 2 هكتارا 

لفائد7 السيد جتاري محلد الحامل 

.D90100 لبطاقة التعريف الوطنية

118

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 2020/104 

بتاريخ 23 يناير 2121 الذي سيجري  

إلياس«  »تاملوت  املسمى  العقار  على 

  ،57/4120 ذي الرسم العقاري رقم 

املتواآد7 بالجلاعة التفابية تزكيت، 

ابتداء  اقليم افران،   باشوية افران، 

الى غاية    2121 فبفاير   (3 من تاريخ 

2121 بحث علني في شأن  24 فبفاير 

مشروع التفجيص بانجاز ثقب وآلب 

مساحة  سقي  أآل  من  منه،  املاء 

السيد   لفائد7  هكتارا   4.4828

معه   ومن  الرحيم  عبد  البفومي 

الوطنية  التعـــــــــــريف  لبطاقة  الحامل 

.D610818 رقم

 119

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 2020/105 

بتاريخ 23 يناير 2121 الذي سيجري  

على العقار املسمى »لرمال« ذي الرسم 

املتواآد7    ،K/18134 العقاري رقم 

التفابية بن صليم،  ائر7  بالجلاعة 

أزرو، اقليم افران،  ابتداء من تاريخ 

24 فبفاير  2121  الى غاية  3) فبفاير 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وآلب  ثقب  بانجاز  التفجيص 

 1.96 مساحة  سقي  أآل  من  منه، 

ايت تكديرت  هكتارا لفائد7 السيد   

الحسين، الحامل لبطاقة التعـــــــــــريف 

.J828346 الوطنية رقم

 120

 وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 2020/106 

بتاريخ 23 يناير 2121 الذي سيجري  

ورتيندي«  »ايت  املسمى  العقار  على 

  54 رقم  االستغالل  الشها 7  ذي 

بتاريخ فاتح أكتوبر 9)21،  املتواآد7 

باشوية  تزكيت،  التفابية  بالجلاعة 

افران، اقليم افران،  ابتداء من تاريخ 

24 فبفاير  2121  الى غاية  3) فبفاير 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

املاء  وآلب  ثقب  بانجاز  التفجيص 

منه، من أآل سقي مساحة 5 هكتارا 

الحامل  لفائد7 السيد اليزيد اورتي، 

رقم  الوطنية  التعـــــــــــريف  لبطاقة 

.D72341
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بلوآب قرار أصدرته مدير7 وكالة 

الحوض لسبو رقم ح.ج 2020/107 

بتاريخ 23 يناير 2121 الذي سيجري  

»الساقية  املسمى  العقار  على 

استخراج  عقد  ذي  أ«  الجديد17- 

  ،391 ص   544 برقم  ض  واآب 

املتواآد7 بالجلاعة التفابية تزكيت، 

ابتداء  اقليم افران،   باشوية افران، 

الى غاية    2121 فبفاير   (3 من تاريخ 

2121 بحث علني في شأن  24 فبفاير 

مشروع التفجيص بانجاز ثقب وآلب 

مساحة  سقي  أآل  من  منه،   املاء 

الحسين  السيد  لفائد7  هكتارا   5  

اشعو وميلون اشعو الحامل لبطاقة 

 B(36393 رقم  الوطنية   التعـــــــــــريف 

.BE5((33( و

 122



(68( الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   2( بتاريخ  ح.ج/2020/74 

األرض  على  سيجري  الذي   2121

الجلوع  بال   من  البورية  الفالحية 

العروسيين  آلاعة  رقاو7  مع 

الكائنة بلزارع  رقاو7 مشيخة اوال  

 (59 رقم  إ ارية  شها 7  ذات  آابر 

املتواآد   21(6 31 أغسطس  بتاريخ 

الحوافات،  ائر7  التفابية  بالجلاعة 

سيدي  إقليم  مالك،  بني  الغرب 

فبفاير   (1 تاريخ  من  ابتداء  قاسم، 

 2121 فبفاير   21 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

بإنجاز ثقب وآلب املاء منه، من أآل 

لفائد7  هكتارات   5 مساحة  سقي 

الحامل  الحجام  العربي  السيد 

.GN8 لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

ح.ج/2020/73 بتاريخ )2 يناير 2121 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

إقامة الكولف ILLOT45-255 الكائن 
العقاري  الرسم  ذي  مهدية  بطريق 
رقم 13/148842 املتواآد بالجلاعة 

التفابية القنيطر7،  ائر7 أوال  اوآيه، 

إقليم القنيطر7،   ،4 امللحقة اإل ارية 

إلى   2121 1) فبفاير  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث   2121 فبفاير   21 غاية 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

أآل  من  منه،  املاء  وآلب  ثقب 

 0,01 مساحتها  املنزل  حديقة  سقي 

هكتارا لفائد7 السيد الصغيف بناصر 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.V152067
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يناير   2( بتاريخ  ح.ج/2020/72 
القطعة  على  سيجري  الذي   2121
بتفاب  وار  اسهام  املسلا7  األرضية 
امحيجار ذات شها 7 إ ارية رقم 57) 
بالجلاعة   2121 يناير   (4 بتاريخ 
زومي،  ائر7  قيا 7  زومي،  التفابية 
من تاريخ  ابتداء  إقليم وزان،  زومي، 
فبفاير   21 إلى غاية   2121 فبفاير   (1
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
وآلب  ثقب  بإنجاز  التفجيص 
وإرواء  الشرب  أآل  من  منه،  املاء 
املاشية لفائد7 السيد شعري محلد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC120243
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يناير   2( بتاريخ  ح.ج/2020/43 
العقارات  الذي سيجري على   2121
الحسينية  عريو7،  »مريم،  املسلات 
الرسوم  ذات  السالمية  «  و عبد  أ 
6762)/ر،  6821)/ر،  العقارية رقم 
بيع  وعقو   6845)/ر  6183)/ر، 
الكائنة   21(8 7)  يسلبف  بتاريخ 
اوال   قبيلة  سليلان  سيدي  بدائر7 
بالجلاعة  ملوك  اوال   فرقة  يحيى 
قيا 7  ار  بلعامري،  التفابية  ار 
سليلان،  سيدي  بلعامري،  ائر7 
من  ابتداء  سليلان،  سيدي  إقليم 
 21 إلى غاية   2121 فبفاير   (1 تاريخ 
شأن  في  علني  بحث   2121 فبفاير 
مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 
مساحة  سقي  أآل  من  منه،  املاء 
السا 7  لفائد7  هكتارات   8,2907
لبصيف  ابراش  واحلد  ابريبف  زهر7 
الحاملين لبطاقتي التعريف الوطنية 

.GA(7362 و GA22885
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يناير   2( بتاريخ  ح.ج/2020/86 
العقار  على  سيجري  الذي   2121
ذي   »5(2 الكولف  »إقامة  املسمى 
 ،115845/13 رقم  العقاري  الرسم 
القنيطر7  مهدية  بطريق  الكائن 
القنيطر7،  ائر7  التفابية  بالجلاعة  
 ،5 اإل ارية  امللحقة  اوآيه،  أوال  
تاريخ  من  ابتداء  القنيطر7،  إقليم 
فبفاير   21 إلى غاية   2121 فبفاير   (1
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز  التفجيص 
الحديقة  سقي  أآل  من  منه، 
لفائد7  هكتارا   0,0065 مساحتها 
السا 7 منصف مكوار وسلمى لحبابي 
الحاملين لبطاقتي التعريف الوطنية 

.K338(97 و BE648873
69

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يناير   2( بتاريخ  ح.ج/2020/83 
العقار  على  سيجري  الذي   2121
الكائن  بييف«  سان  » ومين  املسمى 
ضم  منطقة  بلقصيفي  بلشرع 
الرسم  ذي   3 س   ( س  األرا�سي 
واتفاقية   R/2201 رقم  العقاري 
شراكة بين القطاعين العام والخاص 
املتواآد   21(9 مارس   22 بتاريخ 
الكامل،  سيدي  التفابية  بالجلاعة 
سيدي  إقليم  بهت،  و ائر7  قيا 7 
فبفاير   (1 تاريخ  من  ابتداء  قاسم، 
 2121 فبفاير   21 غاية  إلى   2121
بحث علني في شأن مشروع التفجيص 
من  منه،  املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز 
أآل سقي مساحة 7,1050 هكتارات 
لفائد7 شركة VIT’AGRUMES ملثلة 
السيد  القانوني  ملثلها  شخص  في 
لبطاقة  الحامل  املنصوري  مهدي 

.G2853(1 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   2( بتاريخ  ح.ج/2020/79 

القطعة  على  سيجري  الذي   2121

الواقعة  الرميلة  املسلا7  الفالحية 

بني  آلاعة  املناصر7  بلزارع  وار 

فالحية  أرض  بيع  عقد  كلة،ذات 

املتواآد   21(4 فبفاير   4 بتاريخ 

بالجلاعة التفابية بني كلة قيا 7 بني 

كلة،  ائر7 وزان، إقليم وزان، ابتداء 

إلى غاية   2121 فبفاير   (1 من تاريخ 

2121 بحث علني في شأن  21 فبفاير 

وآلب  بئف  بإنجاز  التفجيص  مشروع 

 ( من أآل سقي مساحة  منه،  املاء 

أحلد  سنيبل  السيد  لفائد7  هكتار 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.AB93437

71

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   2( بتاريخ  ح.ج/2020/80 

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الجلاعي املدعو ازهيف اآننات التابع 

للجلاعة الساللية ازهيف اآننات ذي 

 218/2019 رقم  االستغالل  شها 7 

املتواآد بالجلاعة التفابية انويرات، 

بني  الغرب  انويرات،  ائر7  قيا 7 

ابتداء  قاسم،  سيدي  إقليم  مالك، 

إلى غاية   2121 فبفاير   (1 من تاريخ 

2121 بحث علني في شأن  21 فبفاير 

مشروع التفجيص بإنجاز ثقب وآلب 

مساحة  سقي  أآل  من  منه،  املاء 

0,90 هكتارا لفائد7 السيد الواحدي 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  احلد 

.GN92616
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عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121)الجريدة الرسمية   (68(

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   2( بتاريخ  ح.ج/2020/75 

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الجلاعي املدعو ترس باملكان املسمى 

الساللية  للجلاعة  التابع  الرزايم 

رقم  االستغالل  شها 7  ذي  الرزايم 

املتواآد   2121 يناير   (3 بتاريخ   2

الشلالية،  عامر  التفابية  بالجلاعة 

الشلالية،  ائر7  عامر  قيا 7 

سليلان،  سيدي  إقليم  القصيبية، 

إلى   2121 1) فبفاير  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث   2121 فبفاير   21 غاية 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وآلب املاء منه، من أآل سقي 

هكتارات   3 مساحتها  املنزل  حديقة 

لفائد7 السيد القتال محلد الحامل 

.G68752 لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   2( بتاريخ  ح.ج/2020/77 

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الرسم  ذي  حلري«  »بال   املسمى 

الكائن   R/27227 رقم  العقاري 
بقبيلة اوال  يحيى فرقة اوال  بوآنون 

بالجلاعة التفابية ازغار، قيا 7 أوال  

سيدي  ازغار،  ائر7  حلا ي  بن 

سليلان،  سيدي  إقليم  سليلان، 

2121 إلى  1) فبفاير  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث   2121 فبفاير   21 غاية 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وآلب املاء منه، من أآل سقي 

لفائد7  هكتارا   1,8236 مساحة 

السيد سراج رشيد الحامل لبطاقة 

.D102680 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   2( بتاريخ  ح.ج/2020/78 

العقار  على  سيجري  الذي   2121

الرسم  ذي   (9 صالحية  املسمى 

الكائن   13/24245 رقم  العقاري 

بدائر7 سيدي سليلان، إقليم سيدي 

فبفاير   (1 ابتداء من تاريخ  سليلان، 

 2121 فبفاير   21 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

بإنجاز ثقب وآلب املاء منه، من أآل 

سقي مساحة 9,9401 هكتارا لفائد7 

السيد طيب الطيبي الحامل لبطاقة 

.GA(6544 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

31  يسلبف  بتاريخ  ح.ج/2020/53 

العقار  على  سيجري  الذي   21(9

الكائن   (6I الذهب  وا   املسمى 

بالجلاعة التفابية بني كلة، قيا 7 بني 

كلة،  ائر7 وزان، إقليم وزان، ابتداء 

إلى غاية   2121 فبفاير   (1 من تاريخ 

2121 بحث علني في شأن  21 فبفاير 

وآلب  بئف  بإنجاز  التفجيص  مشروع 

املاء منه، من أآل تزويد محطة وقو  

محلد  التباري  السيد  لفائد7  باملاء 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.GM(9112
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   21 بتاريخ  ح.ج/2020/52 

القطعة  على  سيجري  الذي   2121

الكحالي  برية  املسلا7  األرضية 

7  يسلبف  بتاريخ  بيع  عقد  ذات 

التفابية  بالجلاعة  املتواآد7   (989

قيا 7 مقريصات،  ائر7  مقريصات، 

من  ابتداء  إقليم وزان،  مقريصات، 

 21 إلى غاية   2121 فبفاير   (1 تاريخ 

شأن  في  علني  بحث   2121 فبفاير 

وآلب  بئف  بإنجاز  التفجيص  مشروع 

وسقي  الشرب  أآل  من  منه،  املاء 

السيد  لفائد7  هكتار   0,17 مساحة 

لبطاقة  الحامل  العلي  عبد  انزيف 

.GM((452 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   21 بتاريخ  ح.ج/2020/61 

العقارين  على  الذي سيجري   2121

املسليين »بال  محلد وقرقرIII 7« ذي 

 R/12007 رقم  العقاريين  الرسلين 

اوال   بقبيلة  الكائنين   R/12540 و 

التفابية  بالجلاعة  املتواآد  يحيى 

ازغار، قيا 7 أوال  بن حلا ي ازغار، 

إقليم سيدي   ائر7 سيدي سليلان، 

فبفاير   (1 ابتداء من تاريخ  سليلان، 

2121 إلى غاية 21 فبفاير 2121 بحث 

علني في شأن مشروع التفجيص بإنجاز 

ثقب وآلب املاء منه، من أآل سقي 

هكتارا لفائد7 السيد   9,70 مساحة 

الواحد  وعبد  معزوز  الفتاح  عبد 

التعريف  لبطاقتي  الحامالن  معزوز 

.GA2528و GA5694( الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يناير   21 بتاريخ  ح.ج/2020/60 
العقار  على  سيجري  الذي   2121
باملكان  العسالجة  املدعو  الجلاعي 
للجلاعة  التابع  العسالجة  املسمى 
شها 7  ذي  العسالجة  الساللية 
9  يسلبف  بتاريخ   856 رقم  إ ارية 
التفابية  بالجلاعة  املتواآد   21(9
 ار العسلوجي، قيا 7  ار العسلوجي، 
قاسم،  سيدي  إقليم  بهت،   ائر7 
إلى   2121 1) فبفاير  ابتداء من تاريخ 
علني  بحث   2121 فبفاير   21 غاية 
بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 
ثقب وآلب املاء منه، من أآل سقي 
السيد  لفائد7  هكتارا   4 مساحة 
لبطاقة  الحامل  ا ريس  الداو ي 

.GN43516 التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 
رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
يناير   21 بتاريخ  ح.ج/2020/59 
العقار  على  سيجري  الذي   2121
محلد  سيدي  »فيفم  املسمى 
رقم  العقاري  الرسم  ذي  بلحسن« 
الكائن بدائر7 سوق أربعاء   R/1864
املتواآد  مالك  بني  قبيلة  الغرب، 
قيا 7  بالجلاعة التفابية لال ميلونة، 
ميلونة،  لال  ميلونة،  ائر7  لال 
تاريخ  من  ابتداء  القنيطر7،  إقليم 
فبفاير   21 إلى غاية   2121 فبفاير   (1
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
املاء  وآلب  ثقب  بإنجاز  التفجيص 
منه، من أآل سقي مساحة 1,4447 
هكتارا لفائد7 السيد7 أوشن فضيلة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GB5(251
80



(683 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   21 بتاريخ  ح.ج/2020/58 

القطعة  على  سيجري  الذي   2121

األرضية باملكان املسمى الدار الفوقية 

بتاريخ  بيع  عقد  ذات  الزاوية  تراب 

بالجلاعة  املتواآد   2118 فبفاير   7

قلعة  قيا 7  بوقر7،  قلعة  التفابية 

وزان،  إقليم  زومي،  بوقر7،  ائر7 

إلى   2121 1) فبفاير  ابتداء من تاريخ 

علني  بحث   2121 فبفاير   21 غاية 

بإنجاز  التفجيص  مشروع  شأن  في 

ثقب وآلب املاء منه، من أآل سقي

هكتار لفائد7 السيد   0,12 مساحة   

زيلي الطيب الحامل لبطاقة التعريف 

.LC68174 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   21 بتاريخ  ح.ج/2020/55 

القطعة  على  سيجري  الذي   2121

األرضية الكائنة بتفاب مدشر الغويبة 

املسلا7 الظهار ذات عقد بيع بتاريخ 

التفابية  بالجلاعة   2111 يناير   3(

زومي،  زومي،  ائر7  قيا 7  زومي، 

 (1 تاريخ  من  ابتداء  وزان،  إقليم 

فبفاير 2121 إلى غاية 21 فبفاير 2121 

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

بإنجاز ثقب وآلب املاء منه، من أآل 

الشرب لفائد7 السيد جلدي محلد 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.LC51811

82

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدير7  أصدرته  قرار  بلوآب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

يناير   21 بتاريخ  ح.ج/2020/56 

القطعة  على  سيجري  الذي   2121

بولجة  املسلا7  الفالحية  األرضية 

اآباري املعروفة بالكنافد والواقعة

اقرار  ذات  الهساكر7  مزارع  بتفاب   

 2 صحيفة   2 برقم  ضلن  واعتفاف 

 31 بتاريخ   35 رقم  املختلفة  كناش 

بالجلاعة التفابية زومي،   21(9 ماي 

إقليم  زومي،  زومي،  ائر7  قيا 7 

فبفاير   (1 تاريخ  من  ابتداء  وزان، 

 2121 فبفاير   21 غاية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع التفجيص 

بإنجاز ثقب وآلب املاء منه، من أآل 

السقي و إرواء املاشية لفائد7 السا 7 

محلد ارويحي وعبد الرحلان ارويحي 

الحامالن لبطاقتي التعريف الوطنية 

.GM38891 و GM(33365

83



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) الجريدة الرسمية687)  



(685 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

(



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) الجريدة الرسمية686)  

 رمز القطعة والتصميم
أسماء وعناوين املالكالتجزيئي املراجع العقارية مساحتها



(687 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

2



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) الجريدة الرسمية688)  



(689 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

3



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) الجريدة الرسمية691)  

4



(69( الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) الجريدة الرسمية)69)  

5



(693 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) الجريدة الرسمية697)  



(695 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

6



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) الجريدة الرسمية696)  

7



(697 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

91



عد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) الجريدة الرسمية698)  



(699 الجريدة الرسميةعد  5598 - 7) آلا ى امجر7 )44) )2) فبفاير 2121) 

(45


