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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتز7 املعلنون في حيدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تسم ل اإلدارة أية حسؤولية في ا يسعلق ب ض ون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

شركة فورست ط ب أ
ش 7 7

تجزئة املجد، بساتين )، رقم 18، 

العيايدة - سال

للشركاء)) عرفي  عقد  ب قس�سى 

املسجلة في) (،(1(1 يوليو) ((8 بساريخ)

تم) (،(1(1 يوليو) ((8 بساريخ) الرباط 

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

حسؤوية حمدودة بامل يزات السالية):

التس ية):)شركة)»فورست ط ب)

أ»)ش 7 7.

املجد،) تجزئة  (: السجاري) املقر 
بساتين))،)رقم)18)العيايدة،)سال.

املوضوع):)النقل لفائدة الغي1.

ع وحا ج يع الع ليات السجارية،)

وغي1) العقارية  املالية،) الصناعية،)

في) املساه ة  ي كنها  التي  العقارية 

تن ية الشركة.

حن) ابسداءا  سنة  (99 (: املدة)

السأسيس الفعلي للشركة.

حن) الشركة  تسيي1  (: التسيي1)

بدر) ح وحي  شهيد  السيدين  طرف 

وابريغيت ابراهيم.

درهم) (111.111 (: الرأس ال)

حوزعة بين الشركاء)ك ا يلي):

السيد ح وحي بدر)511)حصة.

 511 ابراهيم) ابرغيت  السيد 

حصة.

املج وع):)1111)حصة.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بسال،) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تمت) (،(1(1 أغسطس) (15 بساريخ)
رقم)34881.

1 P

DMP SERVICES

SARL

AU(CAPITAL(DE 2.000.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 10 RUE

 LIBERTE 3EME(ETAGE(APPT 6

CASABLANCA

RC : 356075

IF : 18808170

زيادة رأس  حال الشركة

العا7) الج ع  قرارات  ب وجب 

يوليو) ((3 غي1 العادي املنعقد بساريخ)

1)1)،)قرر شركاء)الشركة حا يلي):

ب بلغ) الشركة  حال  رأس  زيادة 

دحج) خالل  حن  درهم  (1.711.111

الحساب الجاري للشريك الدائن.

املساه ين) قبل  حن  السنازل 

االشت1اك) حقوق  عن  اآلخرين 

السفضيلية الخاصة بهم.

االكسساب وتمرير الزيادة في رأس)

املال ب بلغ)1.711.111)درهم.

حن النظا7) و7) (6 تعديل املادتين)

األسا�سي.

إعطاء)الصالحيات.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) البيضاء) بالدار  السجاية 

رقم) تمت  (،(1(1 أغسطس) (6

.74(1((
حلخص قصد النشر

املسي1

2 P

 BKAD GLOBAL
CONSULTING

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بالدار)
البيضاء)بساريخ)7)أغسطس))1)،)تم)

تأسيس شركة باملواصفات السالية):
 BKAD GLOBA (: التس ية)

.CONSULTING
سبسة) زنقة  (7 (: االجس اعي) املقر 
إقاحة راحي الطابق الثاني رقم املكسب)

8)الدار البيضاء.
الهدف االجس اعي):)

االستشارات اإلدارية.
واالستشارات،) الخدحات  تقديم 
في حقرها الخاص أو في حباني ع الئها،)
املشاريع) وهيكلة  وتص يم  ودراسة 
تمقيقها حمليا) الخ......) االستث ارية،)

أوتصديريا.
املعاحالت) ج يع  أعم،) وبصورة 
واملالية) والصناعية  السجارية 
بشكل) املسعلقة  والعقارية  واملنقولة 
جزئيا) أو  كليا  حباشر  غي1  أو  حباشر 
أعاله) إليها  املشار  املعاحالت  بإحدى 
لتسهيل نشاط الشركة وكذلك ج يع)
املباشرة) غي1  أو  املباشرة  املشاركات 
بأي شكل حن األشكال في الشركات)
ح اثلة) أهداف  لسمقيق  تسعى  التي 

وذات صلة.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.
الرأس ال):)111.111)درهم.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)
إلى)31)ديس 16.

املدة):)99)سنة.
النبي) عبد  السيد  (: الحصص)

بنعويس)111.111)درهم.

بنعويس) النبي  عبد  (: التسيي1)

رقم) الوطنية  البطاقة  حاحل 
زنقة) (8 املقيم في العنوان) (،A38839

عبد الكريم رايس إقاحة وسدرار ش)7 

فرنسا املدينة)))الدار البيضاء.

املحك ة) (: القانوني) اإليداع 

السجارية بالدار البيضاء.

السجل السجاري):)471475)بساريخ)

8))أغسطس)1)1).

3 P

VOLOTRANS
تأسيس

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بالدار)

(،(1( أغسطس) (13 بساريخ) البيضاء)

باملواصفات) شركة  تأسيس  تم 

السالية):

.VALOTRANS(:(التس ية

7)الدار البيضاء) (: املقر االجس اعي)
زنقة سبسة إقاحة راحي الطابق الثاني)

حكسب رقم)8)الدار البيضاء.

الهدف االجس اعي):)

اإلنعاش العقاري،)البناء)والتشييد.

والشقق) الع ارات  شراء) بيع،)

والفالت واألرا�سي.

الع وحية) األشغال  إنجاز 

الدولة) أجهزة  وج يع  الصناعية 

والهندسة املدنية.

تأجي1،)اسسي1اد وتصدير) تسويق،)

حواد البناء.

توفي1 اليد العاحلة.

ج يع ع ليات الدراسة والث سلية)

باملجاالت) املسعلقة  والوساطة 

السالفة الذكر.
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ج يع) في  واملساه ة  املشاركة 

والصفقات) واملؤسسات  الشركات 

واملسكاحل) حشابه  غرض  لها  التي 

لغرض الشركة.

وع وحا ج يع املعاحالت السجارية،)

والغي1) العقارية  املالية،) الصناعية،)

صلة) ذات  تكون  قد  والتي  العقارية 

باألهداف) حباشرة  غي1  أو  حباشرة 

في تطويرها) املذكورة أعاله وتساهم 

أو ت ديدها.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة ذات شريك واحد.

الرأس ال):)111.111)درهم.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديس 16.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديس 16.

املدة):)99)سنة.

الشريك) ساهم  (: الحصص)

الوحيد للشركة صديق سكينة ب بلغ)

111.111)درهم.

السيدة صديق سكينة) (: التسيي1)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحلة 
بأوالد) والساكن  (BK34(738 رقم)

حالك ح ري بوسكورة النواصر.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) السجارية  باملحك ة  القانوني 

أغسطس) (18 بساريخ) البيضاء،)

1)1)،)تمت رقم)469513.

4 P

MASDAR DEV
تأسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بالدار)

تم) (،(1(1 يوليو) ((7 بساريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات السالية):

.MASDAR DEV(:(التس ية
سبسة) زنقة  (7 (: االجس اعي) املقر 

إقاحة راحي الطابق الثاني رقم املكسب)

8)الدار البيضاء.

الهدف االجس اعي):

تصدير،) واسسي1اد،) تصنيع 

تخزين،)بيع وتوزيع األجهزة الطبية.

السصنيع) والسصدير،) االسسي1اد 

املواد) وتوزيع  وبيع  وتخزين  املحلي 

الغذائية.

أي نشاط لالسسي1اد أو السصدير)

أو السصنيع أو السغليف أو السخزين أو)

البيع بالج لة أو السوزيع أو اسسخراج)

واملعدات) الخا7  لل واد  الباطني 

واملنشآت،)دون أن تكون هذه القائ ة)

شاحلة وذلك وفقا للقوانين واألنظ ة)

الجهات) ملوافقة  ويخضع  النافذة 

املخسصة والحصول على الت1اخيص)

الالزحة.

تجارة.

اسسي1اد وتصدير.

الع ليات) ج يع  عا7  وبشكل 

املدنية،) العقارية،) أو  املنقولة 

التي) والصناعية  املالية  السجارية،)

حباشر) غي1  أو  حباشر  بشكل  تسعلق 

بالهدف االجس اعي أو التي حن املرجح)

أن تعزز تن يتها.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.

الرأس ال):)111.111)درهم.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديس 16.

املدة):)99)سنة.

يوسف) السيد  (: الحصص)

العسري)111.111)درهم.

التسيي1):)يوسف العسري،)حاحل)

(،I311974 رقم) الوطنية  البطاقة 

شارع) ((5 رقم) العنوان  في  املقيم 

حيشال انج طابق)3)شقة)7)حي راسين)

الدار البيضاء.

حمك ة) (: القانوني) اإليداع 

السجارية بالدار البيضاء.

السجل السجاري):)471477)بساريخ)

8))أغسطس)1)1).

5 P

MASDAR EDGE
تأسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بالدار)

تم) (،(1(1 يوليو) ((7 بساريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات السالية):

.MASDAR EDGE(:(التس ية
سبسة) زنقة  (7 (: االجس اعي) املقر 
إقاحة راحي الطابق الثاني رقم املكسب)

8)الدار البيضاء.
الهدف االجس اعي):

تصدير،) واسسي1اد،) تصنيع 
تخزين،)بيع وتوزيع األجهزة الطبية.

السصنيع) والسصدير،) االسسي1اد 
املواد) وتوزيع  وبيع  وتخزين  املحلي 

الغذائية.
أي نشاط لالسسي1اد أو السصدير)
أو السصنيع أو السغليف أو السخزين أو)
البيع بالج لة أو السوزيع أو اسسخراج)
واملعدات) الخا7  لل واد  الباطني 
واملنشآت،)دون أن تكون هذه القائ ة)
شاحلة وذلك وفقا للقوانين واألنظ ة)
الجهات) ملوافقة  ويخضع  النافذة 
املخسصة والحصول على الت1اخيص)

الالزحة.
تجارة.

اسسي1اد وتصدير.
الع ليات) ج يع  عا7  وبشكل 
املدنية،) العقارية،) أو  املنقولة 
التي) والصناعية  املالية  السجارية،)
حباشر) غي1  أو  حباشر  بشكل  تسعلق 
بالهدف االجس اعي أو التي حن املرجح)

أن تعزز تن يتها.
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.
الرأس ال):)111.111)درهم.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)
إلى)31)ديس 16.

املدة):)99)سنة.
الحصص):)السيدة إي ان العسري)

111.111)درهم.
حاحلة) إي ان العسري،) (: التسيي1)
(،BJ(78534 رقم) الوطنية  البطاقة 
أبو) زنقة  (19 العنوان) في  املقي ة 
إقاحة) (،6 شقة) الروياني،) حماسين 

الحسنية))،)الدار البيضاء.
حمك ة) (: القانوني) اإليداع 

السجارية بالدار البيضاء.
السجل السجاري):)471183)بساريخ)

6))أغسطس)1)1).
6 P

TARWA BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اعالن حسعدد القرارات
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
1)1)،)تم اتخاد) 15)يوليو) املؤرخ في)

القرارات السالية):
السعداوي) كنزة  السيدة  تفويت 
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (411
ادريس) السيد  لفائدة  حصة  (1111

اليوسفي):
تفويت السيد اس اعيل الح داني)
حصة) (1111 حصة حن أصل) (111

لفائدة))السيد ادريس اليوسفي.
على ينص  الذي  (: (( رقم)  قرار 

)حا يلي):
قرار رقم)3):)الذي ينص على حا يلي):
تعيين حدير حشارك):)تسي1 الشركة)
حن طرف السيد اس اعيل الح داني)
والسيد ادريس اليوسفي):)قرار رقم)3 

الذي ينص على حا يلي):
االسا�سي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):
حن) )الحصص)) (6 املادة) تغيي1 

القانون األسا�سي للشركة.
حن) )الرأس ال)) (7 املادة) تغيي1 

القانون األسا�سي للشركة.
تغيي1 املادة)16)السعيين وصالحيات)
اإلدارة حن القانون األسا�سي للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس) (6 السجارية بالرباط بساريخ)

1)1)،)تمت رقم)884).
7 P

STE BIH
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : TEMARA(RUE
ATTAANI 3432 HAY(AL(WIFAQ

IF : 20788052
RC : 123783

TP : 26999032
ICE : 00192657000024

حل الشركة
العا7) الج ع  حمضر  على  بناء)
،(119 ديس 16) (( االسسثنائي بساريخ)
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»بيه») قرر الشريك الوحيد لشركة) (

حقرها) درهم،)  111.111 رأس الها)

حي) (343( اتعاني) االجس اعي بس ارة،)

الوفاق،)حا يلي):

الحل املسبق للشركة.

للسيد) بالنسبة  التسيي1  نهاية 

بهيجة خالد.

تعيين حم د بهيجة حصفي.

يقع) الذي  السصفية  حقر  تمديد 

بس ارة،)اتعاني،))343)حي الوفاق.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بس ارة) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تمت رقم) (،(19 ديس 16) (11 بساريخ)

.(873

8 P

 STE LA SOUPLESSE POUR

LE COACHING 

 ET LE DEVELOPPEMENT

PRIVE
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : TEMARA(HAY

AL(MAAMOURA(N°12 SECT 6

IF : 31828856

RC : 126769

TP : 27902202

ICE : 002156190000039

حل الشركة
العا7) الج ع  حمضر  على  بناءا 

(،(1(1 يوليو) ((1 بساريخ) االسسثنائي 

قرر الشريك الوحيد لشركة رأس الها)

االجس اعي) حقرها  درهم،) (111.111
بس ارة،)حي حع ورة،)رقم))1،)سكسور)

6)حا يلي):

الحل املسبق للشركة.

للسيد) بالنسبة  التسيي1  نهاية 

حوالي عبد هللا ك ال اإلدري�سي.

ك ال) هللا  عبد  حم د  تعيين 

اإلدري�سي حصفي.

يقع) الذي  السصفية  حقر  تمديد 

بس ارة حي حع ورة،)رقم))1،)سكسور)6.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بس ارة) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
تمت) (،(1(1 أغسطس) ((7 بساريخ)

رقم)4)38.
9 P

STE SOTRAO
SARL AU

املقر االجس اعي : زنقة 93 رقم 53 
با7 1 القنيطرة

السجل السجاري رقم 7953)
حل مسبق للرشكة

االسسثنائي) العا7  الج ع  قرر 
(،(119 حاي) (15 بساريخ) املنعقد 
الحل املسبق للشركة وتعيين السيد)
رشيد اسار الحاحل لبطاقة السعريف)
ك صفي) (G1711(3 رقم) الوطنية 
السصفية) حقر  تمديد  وتم  للشركة 
بالعنوان السالي):)زنقة)93)رقم)53)با7)

1)القنيطرة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقنيطرة بساريخ)5))يوليو)

.(119
10 P

AKHANDOUK TRANS
ش 7 7

دوار ابعلوتا بني سيدال الناظور
تأسيس الشركة

بالناظور) عرفي  عقد  ب قس�سى 
بساريخ))1)أغسطس)1)1)،)تم وضع)
حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية):
 AKHANDOUK(التس ية):)شركة

TRANS)ش 7 7.
حقاولة نقل) (: الغرض االجس اعي)

البضائع لحساب الغي1.
الع ليات) ج يع  عاحة  وبصفة 
السجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

حباشرة بهدف الشركة.
دوار ابعلوتا بني) (: املقر االجس اعي)

سيدال،)الناظور.
 111.111 (: الشركة) حال  رأس 
درهم حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)

111)درهم.

:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

والسيد) طالب  أبو  والحاج  السيد 

دراح سعيد.

 1111 سعيد) دراح  (: الشركاء)

حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) بالناظور  االبسدائية 

رقم) تمت  (،(1(1 18)أغسطس)

.(818

11 P

STE MACODIM
ش 7 7

تجزئة حي ون بن عي�سى سلوان 

الناظور

تأسيس الشركة
بالناظور) عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع) تم  (،(1(1 يوليو) ((4 بساريخ)

حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية):

 MACODIM شركة) (: التس ية)

ش 7 7.

اسسي1اد) (: االجس اعي) الغرض 

وتصدير،)توزيع حواد البناء.

الع ليات) ج يع  عاحة  وبصفة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

حباشرة بهدف الشركة.

املقر االجس اعي):)تجزئة حي ون بن)

عي�سى سلوان،)الناظور.

 111.111 (: الشركة) حال  رأس 

درهم حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)

111)درهم.

:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

كال) والسيد  القادر  عبد  كال  السيد 

حم د.

الشركاء):

كال عبد القادر)511)حصة.

كال حم د)511)حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) بالناظور  االبسدائية 

6)أغسطس)1)1)،)تمت رقم)634).

12 P

M RADOR
ش 7 7

سوق بني سيدال رقم 77 الناظور
تأسيس الشركة

بالناظور) عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم وضع) (،(1(1 أغسطس) (4 بساريخ)
حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية):
 M RADOR شركة) (: التس ية)

ش 7 7.
تصدير) (: االجس اعي) الغرض 

واسسي1اد املواد الغذائية.
الع ليات) ج يع  عاحة  وبصفة 
السجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

حباشرة بهف الشركة.
املقر االجس اعي):)سوق بني سيدال)

لوطا،)رقم)77،)الناظور.
 111.111 (: الشركة) حال  رأس 
درهم حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)

111)درهم.
:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

السيد بونو ع ر.
بونو ع ر))1111)حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بالناظور  االبسدائية 
رقم) تمت  (،(1(1 13)أغسطس)

.(797
13 P

CASA MALAGA
ش 7 7

حي املطار ع ارة رقم 5 الناظور
تأسيس الشركة

بالناظور) عرفي  عقد  ب قس�سى 

بساريخ)18)أغسطس)1)1)،)تم وضع)
حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية):
 CASA شركة) (: التس ية)

MALAGA)ش 7 7.
حنعش) (: االجس اعي) الغرض 

عقاري.
الع ليات) ج يع  عاحة  وبصفة 
السجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

حباشرة بهدف الشركة.
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:)حي املطار ع ارة) املقر االجس اعي)

رقم)5،)الناظور.

 111.111 (: الشركة) حال  رأس 

درهم حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)

111)درهم.

:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

السيد الجغاوي ابراهيم.

الجغاوي ابراهيم)1111)حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) بالناظور  االبسدائية 

5))أغسطس)1)1)،)رقم)885).

14 P

ADDA MOX
ش 7 7

شارع القصر الكبي1 رقم 379 سلوان 

الناظور

تأسيس الشركة
بالناظور) عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم وضع) (،(1(1 أغسطس) (7 بساريخ)

حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية):

 ADDA MOX شركة) (: التس ية)

ش 7 7.

تصدير) (: االجس اعي) الغرض 

األملنيو7،) الغذائية  املواد  واسسي1اد 

واألشغال) حقاولة البناء) حواد البناء،)

العاحة وبصفة عاحة ج يع الع ليات)

السجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

حباشرة بهدف الشركة.

القصر) شارع  (: االجس اعي) املقر 

الكبي1 رقم)379)سلوان،)الناظور.

 111.111 (: الشركة) حال  رأس 

درهم حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)

111)درهم.

:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

السيد الدرازي حم د.

الدرازي حم د)1111)حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) بالناظور  االبسدائية 

)1)أغسطس)1)1)،)تمت رقم)754).

15 P

STE ILYGO
ش 7 7

شارع املسي1ة رقم 581 الناظور
تأسيس الشركة

بالناظور) عرفي  عقد  ب قس�سى 
بساريخ)11)أغسطس)1)1)،)تم وضع)
حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية):
 STE ILYGO شركة) (: التس ية)

ش 7 7.
اسسي1اد) (: االجس اعي) الغرض 

وتصدير املواد))الغذائية.
الع ليات) ج يع  عاحة  وبصفة 
السجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

حباشرة بهدف الشركة.
املقر االجس اعي):)شارع املسي1ة رقم)

581،)الناظور.
 111.111 (: الشركة) حال  رأس 
درهم حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)

111)درهم.
:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

السيد بن وساتي حجيب الرح ن.
 1111 بن وساتي حجيب الرح ن)

حصة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بالناظور  االبسدائية 
رقم) تمت  (،(1(1 )1)أغسطس)

.(753
16 P

CONCAFER
ش 7 7

حي أوالد حي ون رقم )17 الناظور
تأسيس الشركة

بالناظور) عرفي  عقد  ب قس�سى 
بساريخ)4))أغسطس)1)1)،)تم وضع)
حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية):
 CONCAFER شركة) (: التس ية)

ش 7 7.
اسسغالل) (: االجس اعي) الغرض 

املقالع.
الع ليات) ج يع  عاحة  وبصفة 
السجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

حباشرة بهدف الشركة.

:)حي أوالد حي ون) املقر االجس اعي)

رقم))17،)الناظور.

 111.111 (: الشركة) حال  رأس 

درهم حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)

111)درهم.

:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

السيد الفاري عبد الجليل.

الفاري عبد الجليل)1111)حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) بالناظور  االبسدائية 

4)أغسطس)1)1)،)تمت رقم)5)6).

17 P

AYTEX
ش 7 7

حي املطار وئا7 111 الناظور

تأسيس الشركة
بالناظور) عرفي  عقد  ب قس�سى 

بساريخ)18)أغسطس)1)1)،)تم وضع)

حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية):

التس ية):)شركة)AYTEX)ش 7 7.

تصدير) (: االجس اعي) الغرض 

واسسي1اد،)توزيع املنسوجات واملالبس.

الع ليات) ج يع  عاحة  وبصفة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصفة)

حباشرة بهدف الشركة.

وئا7) املطار  حي  (: املقر االجس اعي)

111،)الناظور.

 111.111 (: الشركة) حال  رأس 

درهم حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)

111)درهم.

:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

السيد ابركان حم د ابركان أيوب.

ابركان حم د)511)حصة.

ابركان ايوب)511)حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) بالناظور  االبسدائية 

رقم) تمت  (،(1(1 6))أغسطس)

.(919

18 P

ADALIA INSTITUTE 

 OF ENTREPRENEURSHIP

PRIVATE

تأسيس شركة
بالدار) عرفي  عقد  ب قس�سى 

البيضاء)بساريخ فاتح حارس)1)1)،)تم)

 ADALIA INSTITUTE(تأسيس شركة

 OF ENTREPRENEURSHIP

أداليا) حعهد  )شركة  (PRIVATE

شركة) الخاصة)) األع ال  لريادة 

حقرها) املحدودة،) املسؤولية  ذات 

(،75 رقم) البيضاء) بالدار  االجس اعي 

وفانس،) دوبر  كلو  زاوية  انفا،) شارع 

(،118 شقة رقم ب) الطابق الساسع،)

راس الها)111.111)درهم حقسم على)

الشكل السالي):

 AGROPHIA GORP  شركة)

11))حصة.

جورج) وليا7  كريكوري  السيد 

جينو)811)حصة.

املج وع):)1111)حصة.

تطوير حناهج) (: غاية الشركة هي)

املسسوي) رفيع  العالي  السعليم 

للدكسوراه السنفيذية.

الشركة حسي1ة حن طرف):

جورج) وليا7  كريكوري  السيد 

أكسوبر) (18 بساريخ) املزداد  جينو 

البيضاء،) بالدار  والقاطن  (،1971

تجزئة) (،3 رقم) زنقة  الذياب،) عين 

للجنسية) والحاحل  روحانو  بونسو 

عدد) تمت  سفره  وجواز  الفرنسية 

AC14818)1،)بصفسه حسي1ا قانونيا)

وحيدا للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  ولقد 

البيضاء بالدار  السجارية   املحك ة 

وحسجلة بالسجل) ((1(1 يوليو) (13  

رقم) تمت  البيضاء) بالدار  السجاري 

.465447
ب ثابة بيان وحقسطف

19 P
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ELECTRICITE 
DE KHEMISSET

السجل السجاري رقم 5839)
الحل املسبق

الطارئ) العا7  الج ع  إثر  على 
الخ يسات) اليكت1سيتي  لشركة 
بساريخ) املسؤولية  حمدودة  شركة 
31)ديس 16)118)،)حقرها االجس اعي)
رقم)555)زنقة الوطاسين الياس ين)1 

الخ يسات،)تقرر حا يلي):
الحل املسبق للشركة.

فسحي) اوحزيل  السيد  تعيين 
ك صفي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بالخ يسات  االبسدائية 

6)أغسطس)1)1))تمت رقم)1154.
20 P

STE RIKOUFI
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم واحد
بساريخ) العرفي  للعقد  تبعا 
17)أغسطس)1)1)،)تم وضع قوانين)

الشركة ذات امل يزات السالية):
.STE RIKOUFI(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة ب ساهم واحد.

تسويق،) بيع،) شراء،) (: املوضوع)
توزيع ونقل اللواز7 املدرسية وحعدات)
والسجهيزات) واألثاث  املكاتب؛)
وإحدادات) وأجهزة  املكسبية،)
السلكية) واالتصاالت  الك بيوتر 
املخسلفة) واللواز7  والالسلكية،)

وحلحقات الك بيوتر.
ونشر) وتخزين  وبيع،) شراء)
وتوزيع ج يع أنواع الكسب واملجالت)
والبصرية) الس عية  واملنسجات 

واأللعاب السعلي ية.
الطباعة ووراقة.

تركيب وصيانة شبكات الحاسوب)
الخ.....

شارع اسكيكي ة) (: املقر الرئي�سي)
د) (11( رقم) (11 الرحلة) خط  حي 

العيون.

الرأس ال):)حدد في حبلغ)111.111 

حصة حن) (1111 إلى) درهم حقس ة 

بالكاحل) وي لكها  درهم  (111 فئة)

السيد حم د أحين رقيق.

تسي1 حن طرف السيد) (: ( اإلدارة)

حم د أحين رقيق.

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

تمت) (،(1(1 أغسطس) ((7 بساريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (،1984 رقم)

السمليلي عدد) الرقم  السجاري تمت 

.3(751

21 P

SARMARC
SARL

تعديالت قانونية
االسسثنائي) العا7  الج ع  إثر  على 

ذات) شركة  (SARMARC ملساهمي)

املسؤولية املحدودة،)البالغ رأس الها)

حقرها) والكائن  درهم  (5.111.111

االجس اعي بشارع حكة ع ارة)56)شقة)
رقم)1،)العيون،)تقرر حاي يلي):

حل حبكر للشركة.

عيوش) اس اعيل  السيد  تعيين 

ك صفي.

ب قر) السصفية  حكان  تمديد 

الشركة.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون)

تمت) (،(1(1 أغسطس) ((5 بساريخ)
رقم)1/1981)1).

22 P

شركة افس رينت كار
ش 7 7

اإلحضاء البنكي واإلداري
(،(1(1 أغسطس) (1( يو7) بساريخ 

عقدت شركة افس رينت كار ش 7 7،)

 811.111 يساوي) رأس ال  ذات 

في) االسسثنائي  العا7  ج عها  درهم 

لسقرير) حقر الشركة بوجود الشركاء)

حا يلي):

إلغاء)السوقيع اإلداري للسيد عبد)

العزيز البهجة.

حلتزحة) كار  رينت  افس  شركة 

الناجي) للسيد  اإلداري  بالسوقيع 

حم د.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لجى  الضبط 

(،(1(1 أغسطس) ((7 ألكادير بساريخ)

تمت رقم)95917.

23 P

NEW STYLE DESIGN
SARL

تأسيس رشكة
يو7) في  حؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

وضع) تم  حيث  (،(1(1 7))يوليو)

ذات) املساه ة  الشركة  قوانين 

امل يزات) وذات  املحدودة  املسؤولية 

السالية):

التس ية):)شركة نيو ستيل ديزاين)

ش 7 7.

الصفة القانونية):)شركة حساه ة)

ذات حسؤولية حمدودة.

حدد حوضوع الشركة) (: املوضوع)

في حا يلي):

الديكور الداخلي.

 111.111 في) حدد  (: الرأس ال)

درهم كلها لالكسساب والدفع.
زنقة) (18 رقم) (: االجس اعي) املقر 

إحا7 الشافعي حي القدس أكادير.

99)سنة ابسداء) :)حددت في) املدة)

حن تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

كل) حن  ديس 16  (31 في) وتنسهي  يناير 

سنة.

السيد) الشركة  يدير  (: اإلدارة)

حم د رضا بنعطية ملدة غي1 حمدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 

بساريخ) ألكادير  السجارية   املحك ة 

رقم) تمت  (،(1(1 أغسطس) ((5

.95556

24 P

STE FUTUR BUSINESS
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : IMMEUBLE 58
 APPARTEMENT(N°3 -2 ETAGE

 AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH
HAY(NAHDA(II - TEMARA

تبعا ملداوالت الج ع العا7 الغي1)
أغسطس) (16 يو7) املنعقد  العادي 
(،FUTUR BUSINESS لشركة) ((1(1
برأس ال) املسؤولية  شركة حمدودة 
على) االتفاق  تم  درهم  (111.111

حا يلي):
الفسخ املسبق للشركة.

تمديد حكان السصفية في الع ارة)
58)الشقة رقم)3)الطابق الثاني شارع)
عالل بن عبد هللا حي النهضة)))ت ارة.
القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 
بالرباط) السجارية  املحك ة  لدى 
رقم) تمت  (،(1(1 أغسطس) ((8

.116(76
25 P

STE DINA PEINTURE
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SOCIAL : DOUAR(BELGHITY
FERME 448 IBN(KHALDOUN

AIN(ATIQ(SKHIRATE - TEMARA
تبعا ملداوالت الج ع العا7 الغي1)
 (1( يوليو) ((3 العادي املنعقد يو7)

.DINA PEINTURE SARL(لشركة
تم) درهم  (111.111 رأس الها)

االتفاق على حا يلي):
تغيي1 حقر الشركة.

حن ع ارة)31)الشقة)8)شارع حوال)
اح د الوكلي حسان الرباط.

ابن) (448 في1حة) دوارال16غيث  إلى 
خلدون عين عسيق الصخي1ات ت ارة.

القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 
لدى املحك ة االبسدائية بس ارة بساريخ)
رقم) تمت  (،(1(1 أغسطس) ((7

.1315(9
26 P
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FATINOUR OPTIQUE
SARL

تأسيس) على  االتفاق  تم  لقد 

شركة حسب املعطيات السالية):

 FATINOUR شركة) (: التس ية)

.OPTIQUE SARL

املقر االجس اعي):)حمل تجاري رقم)

3861)حي املغرب العربي ت ارة.

البصريات) اخصائي  (: الهدف)

وقياس النظر.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السأسيس.

(: املال) رأس  عدد  (: الرأس ال)

111.111)درهم.

:)تسي1 حن طرف السيدة) التسيي1)

سنة) املزدادة  الباتول،)  الجراري 

15)ديس 16)1987)في الرباط.

لقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)

أغسطس) ((8 في) بس ارة  االبسدائية 

1)1)،)تمت رقم)131539.

27 P

C B CAR
SARL AU

تأسيس) على  االتفاق  تم  لقد 

شركة حسب املعطيات السالية):

 C B CAR SARL(التس ية):)شركة

.AU

املقر االجس اعي):)تجزئة بن يوسف)

املحل رقم))1)بالطابق السفلي ت ارة.
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيس.

املال) رأس  عدد  (: الرأس ال)

111.111)درهم.

تسي1 حن طرف السيد) (: التسيي1)

شرابي ابراهيم،)املزداد سنة)3)نوف 16)

1985)في الرباط.

لقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)

أغسطس) ((7 في) بس ارة  االبسدائية 

1)1)،)تمت رقم)7)1315.

28 P

STE 4 F M NEGOCE
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : LOTISSEMENT
 A(KOUTOUBIA(LOT(N°8 MAG

EN(RDC - TEMARA
تبعا ملداوالت الج ع العا7 الغي1)
أغسطس) (16 يو7) املنعقد  العادي 

.F M NEGOCE 4(1)1))لشركة
شركة حمدودة املسؤولية برأس ال)
على االتفاق  تم  درهم،) (111.111 

)حا يلي):
الفسخ املسبق للشركة.

تمديد حكان السصفية في تجزئة)
تجاري) حمل  (8 رقم) الدار  الكسبية 

بالطابق السفلي ت ارة.
القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 
بالرباط) السجارية  املحك ة  لدى 
رقم) تمت  (،(1(1 أغسطس) ((8

.116(74
29 P

STE FOUR GOLD
SARL

AUCAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : IMMEUBLE 58
 APPARTEMENT(N°3 2ETAGE

 AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH
HAY NAHDA II TEMARA

تبعا ملداوالت الج ع العا7 الغي1)
أغسطس) (16 يو7) املنعقد  العادي 

.FOUR GOLD(1)1))لشركة
املسؤولية) حمدودة  شركة 
تم) درهم،) (111.111 برأس ال)

االتفاق على حا يلي):
الفسخ املسبق لشركة.

تمديد حكان السصفية في الع ارة)
الثاني) الطابق  (،3 رقم) الشقة  (58
شارع عالل بن عبد هللا حي النهضة)

))ت ارة.
القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 
بالرباط) السجارية  املحك ة  لدى 
رقم) تمت  (،(1( 8))أغسطس) في)

.116(78
30 P

STE TAHRAME

SARL

AU(CAPITAL(DE 200.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : N° 2 HAY

ABBADI(BRIKA - TEMARA

تبعا ملداوالت الج ع العا7 الغي1)

أغسطس) (16 يو7) املنعقد  العادي 

شركة) (،TAHRAME لشركة) ((1(1

برأس ال) املسؤولية  حمدودة 

على االتفاق  تم  درهم،) ((11.111 

)حا يلي):

الفسخ املسبق للشركة.

 ( تمديد حكان السصفية في رقم)

حي العبادي بريكة ت ارة.

القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 

بالرباط) السجارية  املحك ة  لدى 

تمت) (،(1(1 أغسطس) ((8 بساريخ)

رقم)77)116.

31 P

STE CYCLE NEGOCE

SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : MAG(N° 2

 LOT 22 HAY(ABBADI(BRIKA -

TEMARA

تبعا ملداوالت الج ع العا7 الغي1)

أغسطس) (16 يو7) املنعقد  العادي 

(،CYCLE NEGOCE لشركة) ((1(1

برأس ال) املسؤولية  شركة حمدودة 

على) االتفاق  تم  درهم،) (111.111

حا يلي):

الفسخ املسبق للشركة.

 ( تمديد حكان السصفية في رقم)

حي العبادي بريكة ت ارة.

القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 

بالرباط) السجارية  املحك ة  لدى 

رقم) تمت  (،(1(1 أغسطس) ((8

.116(75

32 P

STE FOREFIL
SARL

راس الها : 5.311.111 درهم
املقر االجس اعي : رقم 4) حكرر شارع 

الح راء، طنطان
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
امل716 في طنطان بساريخ)3)يونيو)1)1) 
تم تغيي1 القانون) (،(1(1 يوليو) و14)
املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة كالسالي):
السيد) الشركة  حصص  بيع 
الفياللي) والسيد  الطاهر  الفياللي 
حسن باعوا حصصهم املسكونة حن)
الفياللي) السيد  إلى  حصة  ((86(1

حم د.
االجس اعية) الحصص  توزيع 

الجديدة كالسالي):
في) الشركة  رأس ال  حدد 
إلى) حقس ة  درهم  (5.311.111
درهم) (111 فئة) حن  حصة  (53111

للواحدة،)حوزعة كالسالي):
 53.111 حم د) الفياللي  السيد 

حصة.
للشركة) القانوني  الشكل  تمويل 
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  حن 
حسؤولية) ذات  شركة  إلى  ((SARL(

.(SARL AU((حمدودة بشريك وحيد
حم د) الفياللي  السيد  تعيين 

رئيس وحدير عا7 للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ بطانطان   االبسدائية 
رقم) تمت  (،(1(1 أغسطس) ((7  

.(1(1/153
33 P

 ITTIHA TRANS
شركة حمدودة املسؤولية

 بشريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : ديور املخزن
رقم 33 سيدي يميا الغرب

إغالق الشركة
ب قس�سى حمضر الج عية العاحة)
يوليو) (13 يو7) املنعقدة  االسسثنائية 

1)1)،)قرر املشاركون حا يلي):
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السيدة) وتعيين  الشركة  إغالق 

للشركة) ك صفية  حيلودة  خابار 

وتمديد حقر الشركة ك قر للسصفية.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بسيدي)

سلي ان بساريخ)13)أغسطس)1)1)،)

تمت رقم)1/71)1).

34 P

STE RIHAB ALMIAAMAR
SARL AU

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة بشريك واحد

بناء)على عقد عرفي أعلن القانون)

األسا�سي لشركة حمدودة املسؤولية)

بشريك واحد ذات امل يزات السالية):

 STE RIHAB (: االسم)

.ALMIAAMAR SARL AU

املع ارية) الهندسة  (: املوضوع)

وجه) وعلى  الع راني  والسخطيط 

املشروع) حدير  وظيفة  الخصوص 

البناء) بع ل  املسعلقة  املها7  وج يع 

وتخطيط الفضاء.

سينا) »ابن  (: االجس اعي) املقر 

أكدال) (6 شقة) (79 ع ارة) (( الطابق)

الرباط».

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.
الرأس ال):)111.111)درهم حكون)

حن)1111)حصة قي ة كل واحدة حنها)

111)درهم حقس ة.

تسيي1 الشركة وإدارتها) (: التسيي1)

تمت تصرف السيدة رحاب عاكف)

للشركة) األسا�سي  للقانون  طبقا 

الكاحلة وذلك ملدة غي1) حع السلطة 

حمدودة.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديس 16.

القانوني) اإليداع  أنجز  (: اإليداع)

بساريخ) للرباط  السجارية  باملحك ة 

السجل) تمت  (،(1(1 أغسطس) (3

السجاري رقم)144919.

35 P

WEBHELP AGADIR
س.ت أكادير رقم 33.465

تغيي1 في اإلدارة
العا7) الج ع  حماضر  I-ب وجب 
بساريخ) املنعقدين  اإلداري  واملجلس 
املساه ة) لشركة  (،(1(1 حاي) (19
رأس الها) (WEBHELP AGADIR
حقرها) التي  درهم،) (311.111
الصناعي) الحي  بأكادير،) اإلجس اعي 
شارع الحسن الثاني ع ارة الجوهرة،)

تقرر حا يلي):
-)حعاينة اسسقالة السيد ألكزندر)
حن) (ALEXANDRE FRETTI فريتي)

حهاحه ك سصرف.
تعيين السيد حم د بوشويرب) (-
(،MOHAMED BOUCHOUIRAB
حواطن حغربي والقاطن بالدارالبيضاء)

رياض كاليفورنيا طريق تدارت.
السيد فيليب) حعاينة اسسقالة  (-
حن) (PHILLIPE BROUTIN بروطان)

حهاحه ك دير عا7 حنسدب))للشركة.
حبشور) رضوان  السيد  تعيين  (-
 REDOUANE MABCHOUR
حواطن حغربي القاطن بالدارالبيضاء)
تجزئة كولف سيتي بوسكورة ك دير)

عا7 حنسدب جديد للشركة.
القانوني) اإليداع  إنجاز  تم  (-II
السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 
بأكادير،)في)5))أغسطس)1)1))تمت)

رقم)95551.
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 WEBHELP CONTACT
CENTER

س.ت أكادير رقم 491.))
نقل املقر اإلجس اعي للشركة

إقفال فرع  للشركة
تغيي1 في اإلدارة

العا7) الج ع  حماضر  I-ب وجب 
املخسلط واملجلس اإلداري املنعقدين)
لشركة) (،(1(1 حاي) (19 بساريخ)
 WEBHELP CONTACT املساه ة)
311.111)درهم،) CENTER)رأس الها)
بأكادير،) اإلجس اعي  حقرها  كان  التي 
سيتي داخلة شارع))الحسن األول رقم)
51)بلوك)f11)ع ارة فيديا)I)وفيديا))،)

تقرر حا يلي):

-)نقل املقر اإلجس اعي للشركة إلى)
أكادير شارع حم د) (: السالي) العنوان 
 ILOT 4 فلوريدا) تجزئة  الخاحس 
األسا�سي) القانون  وتعديل  (LOT (6

للشركة بالسوافق.
املسواجدة) الشركة  فرع  إقفال  (-
حم د) شارع  (81.111 باكادير)
 ILOT 4 فلوريدا) تجزئة  الخاحس 

. LOT (6
-حعاينة اسسقالة السيد ألكزندر)
حن) (ALEXANDRE FRETTI ( فريتي)

حهاحه ك سصرف.
تعيين السيد حم د بوشويرب) (-
 MOHAMED BOUCHOUIRAB
حواطن حغربي والقاطن بالدارالبيضاء)

رياض كاليفورنيا طريق تادارت.
فيليب) السيد  اسسقالة  -حعاينة 
حن) (PHILLIPE BROUTIN بروطان)

حهاحه ك دير عا7 حنسدب))للشركة.
حبشور) رضوان  السيد  -تعيين 
 REDOUANE MABCHOUR
حواطن حغربي القاطن بالدارالبيضاء)
تجزئة كولف سيتي بوسكورة ك دير)

جديد حنسدب للشركة.
القانوني) اإليداع  إنجاز  تم  (-II
السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 
بأكادير،)في)5))أغسطس)1)1))تمت)

رقم))9555.
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 TEAL TECHNOLOGY
SERVICES

س.ت الدارالبيضاء رقم 391.945
توسيع الغرض اإلجس اعي

تغيي1 في اإلدارة
العا7) الج ع  ملحضر  وفقا  (-I
 (119 يونيو) ((7 املخسلط املؤرخ ب)
 TEAL TECHNOLOGY للشركة)
SERVICES،)شركة حساه ة رأس الها)
والكائن حقرها) درهم،) (15.111.111
ساحة) بالدارالبيضاء) اإلجس اعي 
زنقة) (11 الطابق) س  الكين  سيس 
تقرر) (،(1(11 الراحة) حي   األبطال 

حا يلي:

-توسيع الغرض اإلجس اعي.
تجديد حها7 املسصرفين السادة) (-
 MUSTAPHA EL الوافي) حصطفا 
 AAMER رانا) إقبال  عاحر  (،OUAFI
باهيج) حسان  (IQBAL RANA
 ILIAS(إلياس الفالي(HASAN BAHEJ
شاحيون) الكابي1  ( وحياه) (EL FALI

MIAH KABIR SHAMAYUN
املسصرفين) حها7  تجديد  عد7  (-
فرانك) سطيفان  السيد 
 STEPHEN FRANK ويلهاوس)
غزالن) والسيدة  (WHEELHOUSE

.GHIZLANE GUEDIRA(كيديرا
-)تعيين حسصرفين جدد):

 TEJAS حمطة) طجاس  السيد 
MEHTA)صاحب الجنسية األحريكية)

والقاطن بالواليات املسمدة.
 DEFNE طوزان) ديفني  السيدة 
TOZANE)صاحبة الجنسية الت1كية)

والقاطنة باصطنبول.
الكالش) حم د  السيد 
 MOHAMED LAKLALECH
والقاطن) املغربية  الجنسية  صاحب 

بالدارالبيضاء)زنقة نجيب حمفوظ.
 HASNA السيدة حسنة الحادي)
EL HADI)صاحبة الجنسية املغربية)

والقاطنة بالدارالبيضاء.
القانوني) اإليداع  إنجاز  تم  (-II
السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 
أغسطس) ((6 في) بالدارالبيضاء،)

1)1))تمت رقم))743.96.
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SGS MAROC
س.ت الدارالبيضاء رقم 18.437

تجديد حها7 املسصرفين
تجديد حها7 رئيس املجلس اإلدراي

اسس رار الشركة رغم الخسائر
املجلس) ( ب وجب حماضر قرار) (-I
أبريل) (15 بساريخ) املنعقد  اإلداري 
 SGS MAROC والج عية) ((1(1
بساريخ) املنعقدة  املخسلطة  العاحة 
املساه ة) بشركة  ((1(1 يونيو) ((8
رأس الها)111.)17.98)درهم وحقرها)
الجيش) شارع  (67 بالدارالبيضاء)

امللكي،)تقرر حا يلي):



11161 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

-)تجديد حها7 املسصرفين السيدان)
 MOHAMED(حم د الطاهر الكساري
إكلوف) وفابريس  (TAHAR KTARI
FABRICE EGLOFF)وسطيفان أندرو)
 ATEPHEN ANDREW روسيسيي)

.ROSSITIER
املجلس) رئيس  حها7  تجديد  (-
اإلداري السيد حم د الطاهر الكساري)

.MOHAMED TAHAR KTARI
خسارة) رغم  الشركة  اسس رار  (-
3/4)حن رأس ال الشركة وذلك) أكث1)
حن) (357 املادة) حقسضيات  إطار  في 

القانون)17-95.
القانوني) اإليداع  إنجاز  II-تم 
السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 
أغسطس) ((5 في) بالدارالبيضاء،)

1)1))تمت رقم)743.818.
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MAROC ROULEAUX
S.A

س.ت الدارالبيضاء رقم 37.197
اسس رار الشركة رغم الخسائر

املخسلط) اإلجس اع  I-ب وجب 
للشركة) (،(1(1 يونيو) (31 املؤرخ في)
شركة)  MAROC ROULEAUX S.A
املساه ة،)الكائنة بالدارالبيضاء)4)،)
الدارالبيضاء) )س.ت  خريبكة) زنقة 
37.197))تقرر اسس رار الشركة رغم)
الشركة) رأس ال  حن  (3/4 خسارة)
 357 وذلك في إطار حقسضيات املادة)

حن القانون)17-95.
القانوني) اإليداع  إنجاز  تم  (-II
السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 
أغسطس) ((6 في) بالدارالبيضاء،)

1)1))تمت رقم)743.963.
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 BEST GREEN شركة
COMPANY

رأس الها : 111.111.11 درهم
حقرها اإلجس اعي : كلم 2,5 طريق 

بيوكرى ايت حلول أكادير
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة
تم) ((1(1 أغسطس) (18 بساريخ)
ذات) لشركة  حنظم  قانون  وضع 
امل يزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

السالية):

 BEST GREEN (: التس ية)

.COMPANY

هدف الشركة):)

الفواكه) عصائر  وتوزيع  إنساج 

والخضر الطازجة.

الفواكه) نكسار  وتوزيع  إنساج  (-

وإنساج وتوزيع حركز الفواكه والخضر.

الفواكه) وتصدير  -اسسي1اد 

عصائر) وتصدير  واسسي1اد  والخضر 

الفواكه والخضر.

الشكل القانوني):)شركة حمدودة)

املسؤولية).

: كلم 2,5 طريق  املقر اإلجس اعي)

بيوكرى ايت حلول أكادير.

املدة : حددت الشركة في 99 سنة 

تبسدئ حن تاريخ تسجيلها في السجل 

السجاري.

الرأس ال : 111.111.11 درهم.

توزيع  تم   : الرأس ال  توزيع 
حصة   1111 إلى  الشركة  رأس ال 

درهم   111.11 بقي ة  إجس اعية 

للواحدة حمررة وحوزعة على الشكل 

السالي :

السيد ناجم ادحلي حصة واحدة.

شركة ادناكو 999 حصة.

تسيي1 الشركة : تم تعيين السيد 

ادحلي ناجم حسي1ا للشركة.

السنة املالية : حن فاتح يناير إلى 

31 ديس 16 كل سنة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية إلنزكان بساريخ 18 أغسطس 

1)1) تمت رقم )7)1 وتم تسجيل 

إلنزكان  السجاري  بالسجل  الشركة 

تمت رقم 1889).
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 GENIDRA
SARL

1) ا املغرب العربي ا توسيع بقعة 1) 

الطابق ) رقم 5 القنيطرة

السجل السجاري : 3)555

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

تم تأسيس شركة) ((1(1 يوليو) ((1  

باملواصفات اآلتية):

.GENIDRA(:(التس ية
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الغرض اإلجس اعي):

-أشغال البناء)املخسلفة.
-أشغال األوراش الك16ى.

-اسسي1اد وتصدير آليات النقل.
-كراء)آليات النقل.

الع ليات) ج يع  عاحة  وبصفة 
املسعلقة بشكل حباشر أو غي1 حباشر)

بأغراض الشركة).
املقر):)1) ا املغرب العربي ا توسيع 

بقعة 1) الطابق ) رقم 5 القنيطرة.
تأسيس  حن  سنة   99  : املد 

الشركة.
 : اإلجس اعي  الرأس ال 
111111.11 درهم حقسم إلى 1111 
حصة إجس اعية حن فئة 111 درهم 
الشركاء  طرف  حن  حمررة  للواحدة 

واملوزعة على الشكل اآلتي :
911 حصة  زكرياء  دراكة  السيد 

إجس اعية.
والسيد دراكة طارق 111 حصة 

إجس اعية.
زكرياء  دراكة  السيد   : التسيي1 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاحل 
G463949، ك سي1 للشركة ملدة غي1 

حمدودة.
حن  تبسدئ  اإلجس اعية  السنة 
فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 16 حن 

كل سنة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  ثم 
اإلبسدائية  املحك ة  الضبط 
بالسجل  واملسجلة  بالقنيطرة 
وبساريخ   555(3 رقم  تمت  السجاري 

11 أغسطس 1)1).
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MAINTENANCE SERVICE
  AGENT(IN(MOROCCO

»MSAM «
شركة حمدودة املسؤولية

الرأس ال : 111.111.11 درهم
املقر اإلجس اعي : )1 زنقة روسسانذ 

الوازيس الدارالبيضاء 1411)
ب وجب حمضر الج ع العا7 الغي1)
قرر) ((1(1 يوليو) (15 العادي بساريخ)

الشركاء)حا يلي):

للشركة) اإلجس اعي  املقر  تمويل 
املشار) العنوان  حن   7.7 (MSAM
قطاع) (: إليه أعاله إلى العنوان السالي)
 1( قطع) حيسان  تجزئة  (681/678

أوالد صالح بسكورة.
حن) (5 فصل) تغيي1  تم  وبالسالي 

القانون األسا�سي.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
أغسطس) (19 بساريخ) بالدارالبيضاء)

1)1))تمت رقم)743638.
النسخة والنشر

املسي1

43 P

ERRADI TRANS EL FEJAZI
SARL

عرفي) أو  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
 (4 حسجل في املدينة الرباط بساريخ)
تأسيس:) تم  قد  ((1(1 أغسطس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
الهدف اإلجس اعي):

حقاول نقل البضائع وطنيا ودوليا.
اإلسسي1اد والسصدير.

حقاول األشغال املخسلفة.
 111.111.11 (: الشركة) رأس ال 
درهم حقس ة إلى)111)حصة حن فئة)

111)درهم للحصة الواحدة):
حصة) (511 عبد الرزاق الرا�سي)
.AD47166(الحاحل للبطاقة الوطنية

 511 اللطيف) عبد  الفجازي 
الوطنية) للبطاقة  الحاحل  حصة 

.AD51831
حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري.
إلى) يناير  فاتح  حن  املالية:) السنة 
31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
دوار أوالد ه16ي الرخوخة) (: املقر)

صباح الصخي1ات.
الرا�سي) الرزاق  عبد  (: املسي1)
.AD47166(الحاحل للبطاقة الوطنية

 511 اللطيف) عبد  الفجازي 
.AD51831(الحاحل للبطاقة الوطنية
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السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

 131543 باملحك ة اإلبسدائية بس ارة)

بساريخ)8))أغسطس)1)1).
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 STE. JARDINS & شركة

TERRASSES
SARL AU

 (119 سبس 16) (16 بساريخ) تم 

اجس اع عا7 اسسثنائي حدد ب وجب)

النقاط اآلتية):

درهم) (811.111.11 زيادة) تم 

ليصبح) الشركة  حال  رأس  في 

ت ت) الزيادة  هذه  (861.111.11

 111.11 بقي ة) حصة  (8111 بخلق)

 811.111.11 بإيداع) للحصة  درهم 

بالحساب الجاري للشركاء.

الحصص) ترتيب  يصبح  وبالسالي 

على الشكل السالي):

8611)حصة للسيد كيفين باتريك)

لولييفر.)

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 

ف16اير) (4 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت عدد))11193.

45 P

 STE. JARDINS & شركة

TERRASSES
SARL AU

 (119 سبس 16) (16 بساريخ) تم 

اجس اع عا7 اسسثنائي حدد ب وجب)

النقاط اآلتية):

املت1اك ة) ( ( الخسائر) احسصاص 

بنسبة) الشركة  حال  رأس  بخفض 

درهم حن أجل تسوية) (611111.11

وضعية الشركة.

رأس) ي ر  الخفض  بعد  وبالسالي 

إلى) (861111.11 حن) الشركة  حال 

 (611 إلى) حقس ة  ((61111.11

حصة بث ن)111)درهم للحصة وذلك)

باحسصاص)611111)دره ا.

الحصص) ترتيب  يصبح  وبالسالي 

على الشكل السالي):

611))حصة للسيد كيفين باتريك)

لولييفر.)

تم اإليداع القانوني في املحك ة) (

ف16اير) (4 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت عدد)111931.
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SOCIETE AVANT SCENE
SARL

 (119 سبس 16) (11 بساريخ) تم 

اجس اع عا7 اسسثنائي حدد ب وجب)

النقاط اآلتية):

 11 تصفية الشركة بساريخ) (: أوال)

سبس 16)119).

حريم) السيدة  ذحة  ابراء) (: ثانيا)

السعريف) لبطاقة  الحاحلة  ابكزار 

ك مللة) (AD35966 رقم) الوطنية 

للشركة.

الشركة) على  التشطيب  (: ثالثا)

بساريخ)11)سبس 16)119).

 11 يو7) القانوني  اإليداع  تم 

سبس 16)119))لدى املحك ة السجارية)

ب راكش تمت رقم)118641.
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 STE. PACKHYGIENE

MAROC
SARL

تم بساريخ)31)ديس 16)119))عقد)

اجس اع عا7 اسسثنائي حدد ب وجب)

النقاط اآلتية):

 DES السيد) تنصيب  (1-

 CHAMPS JEAN CHRISTOPHE

MARIE)ك سي1 ثاني للشركة ملدة غي1)

حمدودة.

 DES CHAMPS السيد) وافق 

على) (JEAN CHRISTOPHE MARIE

حهاحه الجديدة.)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نوف 16) ((8 السجارية ب راكش بساريخ)

119))تمت عدد)119899.
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AYNNAKA
SARL AU

تأسيس شركة
وضع) ((1(1 يونيو) (19 تم بساريخ)
بامل يزات) للشركة  حنظم  قانون 

السالية):
 AYNNAKA SARL AU(:(التس ية
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

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

واحد.
الهدف):)

وإعادة) )شراء) االنت1نيت) بيع على 
وحنسجات) الغذائية  املنسجات 

الصيانة).
شارع) (166 رقم) (: املقر اإلجس اعي)
العش) ع ارة  الخطابي  الكريم  عبد 

15)الشقة رقم)9)كليز حراكش.
في) حدد  (: اإلجس اعي) الرأس ال 
 111 11111)درهم حقس ة إلى) حبلغ)
حوزعة) درهم  (111 فئة) حن  حصة 

كاآلتي):
تعدويت) نايت  سلي ان  السيد 

111)حصة.
غي1) ملدة  الشركة  تسي1  (: اإلدارة)
سلي ان) السيد  طرف  حن  حمدودة 

نايت تعدويت.
حن) تبسدئ  (: اإلجس اعية) السنة 

فاتح يناير إلى غاية)31)ديس 16.
99)سنة ابسداء) :)حددت في) املدة)

حن تاريخ تأسيس الشركة).)
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
يوليو) ((4 بساريخ) ب راكش  السجارية 
وسجلت) (114481 تمت رقم) ((1(1
الشركة في السجل السجاري ب راكش)

تمت رقم)43)115.
49 P

 STE. DAYA INVEST
SARL AU

عقد) ((1(1 حارس) (13 بساريخ) تم 
اجس اع عا7 اسسثنائي حدد ب وجبه)

النقاط اآلتية):

 GUERRAND السيد) إقالة  (1-

حن) (HERMES SIMON XAVIER

حنصبه ك دير للشركة.

 MINA السيدة) تعيين  (2-

حسي1ة للشركة ملدة) (BOURAIQATE

غي1 حمدودة.

 MINA السيدة) تقبل 

BOURAIQATE)تعيينها الجديد.

-3)تغيي1 إحضاء)الشركة.

سسلتز7 الشركة باإلحضاء)الوحيد)

.MINA BOURAIQATE(للسيدة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) ((( بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت عدد)5)1144.
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STE. ATELIER KLP
SARL AU

 (1(1 سبس 16) (16 بساريخ) تم 

اجس اع عا7 اسسثنائي حدد ب وجبه)

النقاط اآلتية):

رأس) في  (411.111.11 زيادة) تم 

 461.111.11 ليصبح) الشركة  حال 

هذه الزيادة ت ت بخلق)4111)حصة)

111.11)درهم للحصة بإيداع) بقي ة)

411.111.11)بإدحاج أرباح السنوات)

املاضية الغي1 املوزعة وبالسالي يصبح)

ترتيب الحصص على الشكل السالي):

4611)حصة للسيد كيفين باتريك)

لولييفر.)

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 

ديس 16) (( بساريخ) السجارية ب راكش 

119))تمت عدد)119948.
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V.M DESIGN
SARL AU

تأسيس شركة
وضع) ((1(1 ف16اير) ((5 تم بساريخ)

بامل يزات) للشركة  حنظم  قانون 

السالية):

 V.M DESIGN SARL (: التس ية)

AU)شركة ذات املسؤولية املحدودة)

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

واحد.
الهدف):

حواد) وتصدير  اسسي1اد  في  تاجر 
ولواز7 البناء)والديكور.

 ( رقم) املكسب  (: املقراإلجس اعي)
الطابق تمت األر�سي حانوت البقال)
فاس) طريق  جنانات  السون�سي  دار 

حراكش.
في   حدد   : اإلجس اعي  الرأس ال 
 111 إلى  11111 درهم حقسم  حبلغ 
حوزعة  درهم   111 فئة  حن  حصة 

على كاآلتي :
السيد فانصو حيكلي 111 حصة.

غي1  ملدة  الشركة  تسي1   : اإلدارة 
فانصو  السيد  طرف  حن  حمدودة 

حيكلي.
حن) تبسدئ   : اإلجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية)31)ديس 16.
99)سنة ابسداء) :)حددت في) املدة)

حن تاريخ تأسيس الشركة).)
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
السجارية ب راكش بساريخ فاتح يوليو)
وسجلت) (113749 تمت رقم) ((1(1
الشركة في السجل السجاري ب راكش)

تمت رقم)114431.
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S.M.E.O.D شركة 
ش.7.7

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأس الها : 13.315.511.11 درهم
املقراإلجس اعي : رقم 11 شارع 

الجيش امللكي الدارالبيضاء
لشركة  العادي  الغي1  الج ع  قرر 
رأس الها   ش.7.7،   S.M.E.O.D
املنعقد  درهم،   13.315.511.11

بساريخ 1) يوليو 1)1) تغيي1 حا يلي :
نايت  السيد  اسسقالة  قبول   (1
علي حراد الخبي1 املحلف والذي عين 
السجارية  املحك ة  طرف  حن  حؤقسا 
للدارالبيضاء باألحر رقم 119)/767 
رقم  حلف   (119 حارس   7 بساريخ 

.364/8111/(119

)) تم تعيين كل حن السيد سفي1 
فاط ة  والسيدة  الصباح  العالم 
للشركة  ك سي1ين  بيغا  بن  الزهراء 
ك سي1ين  حه ته ا  قبال  واللذان 

للشركة.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) باملحك ة  الضبط 
أغسطس) (11 بساريخ) بالدارالبيضاء)

1)1))تمت الرقم)11197.
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SOCIETE BATAMI TEX
SARL

رأس الها : 111.111.11 درهم
املقر اإلجس اعي : زنقة ايت صغروش 
شارع يوسف بن تاشفين رقم 4 حي 

شيخ املفضل سال
بساريخ15  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بعض) تغيي1  تم  (،(1(1 يونيو)

خصائص الشركة كالسالي):
-1)تمويل املقر اإلجس اعي للشركة)
حن زنقة ايت صغروش شارع يوسف)
4)حي شيخ املفضل) بن تاشفين رقم)
سال))إلى العنوان السالي))شارع يوسف)
بن تاشفين رقم)74)حسجر)1)حي شيخ)

حفضل سال.
األسا�سي) القانون  تميين  (2-

للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس) (1( بساريخ) بسال  السجارية 

1)1))تمت عدد)34874.
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 RIAS شركة
CONSTRUCTION

ش.7.7
الرأس ال اإلجس اعي : 
3.111.111.11 درهم

املقر اإلجس اعي : حج وعة الفرح ) 
اسسديو الرقم 3 حيزانين ت ارة

تعديل
الغي1) العا7  الج ع  ب قس�سى 
يوليو) (3 بساريخ) املنعقد  العادي 
 RIAS الشركة) شركاء) قرر  ((1(1
العنوان) تمت  (CONSTRUCTION
اسسديو) (( الفرح) حج وعة  (: السالي)

الرقم)3)حيزانين ت ارة حا يلي):

الزيادة في الرأس ال):)يقرر الج ع)
العا7 الزيادة في الرأس ال اإلجس اعي)
الحساب) حن  ((911.111.11
 111.111.11 إلى) وإضافتها  الجاري 
اإلجس اعي) الرأس ال  ليصبح  درهم 

3111.111.11))درهم.
تم تقسيم الحصص على الشكل)

السالي):
حصة) ((1111 كداي) هللا  عبد 

إجس اعية.
حصة) (9111 الحنكوري) رجاء)

إجس اعية.
حصة) (31111 (: املج وع)

إجس اعية.
تم تقسيم رأس حال الشركة على)

الشكل السالي):
 (111.111.11 كداي) هللا  عبد 
 911.111.11 الحنكوري) درهم رجاء)

درهم.
املج وع):)3111111.11)درهم.

للشركة) القانوني  الوضع  تم 
حسب الفصل)05-96.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 
في) بس ارة  اإلبسدائية  باملحك ة 
الرقم) تمت  ((1(1 يوليو) ((4 تاريخ)

.115794
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SKY ROSE شركة
ش.7.7

الرأس ال اإلجس اعي : 111.111.11 
درهم

املقر اإلجس اعي : إقاحة ال16يد املركزي 
ع ارة B1 حسجر 3 سال الجديدة

ب قس�سى الج ع العا7 السأسي�سي)
تم) (،(1(1 يوليو) ((1 بساريخ) حؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة بامل يزات السالية):
 SKY ROSE شركة) (: التس ية)

ش.7.7.
ذات) شركة  (: القانوني) الوضع 

حسؤولية حمدودة.
الهدف):

أو) للسيدات  الشعر  تصفيف 
الرجال.

تجارة في حنسجات السج يل.

االسسي1اد والسصدير.

ال16يد) إقاحة  (: اإلجس اعي) املقر 

سال) (3 حسجر) (B1 ع ارة) املركزي 

الجديدة.

املدة):)حددت حدة الشركة في)99 

سنة تبسدئ حن تاريخ تأسيسها.

حدد) (: اإلجس اعي) الرأس ال 

الرأس ال اإلجس اعي في)111.111.11 

حصة) (1111 على) حقس ة  درهم،)

حوزعة) درهم للواحدة،) (111 بقي ة)

على الشكل السالي):

السيدة حلي ة اوالد بن الضروبة)

511)حصة.

السيدة حلي ة اوالد بن الضروبة)

511)حصة.

املج وع):)1111)حصة.

أسندت حه ة التسيي1) (: التسيي1)

إلى السيدة حلي ة اوالد بن الضروبة)

الضروبة) بن  اوالد  حلي ة  والسيدة 

لشركة) ك سي1ان ملدة غي1 حمدودة،)

.SKY ROSE

األسا�سي) القانوني  الوضع  تم 

للشركة حسب الفصل)96-05.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) لإلستث ار  الجهوي  باملركز 

تمت) ((1(1 أغسطس) ((5 تاريخ) في 

الرقم34883.
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BRICO HAND
SARL A.U

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00

DH

 N°46, AV. OKBA(APPT(N°2

AGDAL RABAT

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

1)1))قرر الشريك الوحيد)  3)يوليو)

لشركة بريكو هاند حا يلي):

-)تغيي1 حقر شركة بريكو هاند حن)

 ( الشقة) عقبة  شارع  (46 العنوان)
أكدال الرباط إلى العنوان السالي):)رقم)

 1 5))تجزئة رياض الح د حمل رقم)

حنطقة فوارات ت ارة.
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حن) الشركة  حال  رأس  زيادة  (-
111.111.11)درهم إلى)611.111.11 

دره ا.
-)تميين))النظا7 األسا�سي للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) باملحك ة  الضبط  حمك ة 
تمت) ((1(1 أغسطس) (1( بالرباط)

رقم)11617.
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GMC MEDICAL
SARL

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية)
حمدودة،)ذات املواصفات السالية):

GMC MEDICAL (: التس ية)
ش.7.7.

 4 األبطال رقم) شارع  (15 (: املقر)
أكدال الرباط.

)األثاث) تجارة) (: النشاط السجاري)
اإلستهالكية) واملواد  واألجهزة 

واملنسجات الطبية).
املدة):)99)سنة.

درهم،) (111111 (: املال) رأس 
فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقسم 
بم لها) حؤادت كاحلة،) درهم،) (1111
حصة) (811 حسين) املدني  السيد 
 (11 فاط ةالزهراء) املرخي  والسيدة 

حصة.
حسين) املدني  السيد  (: التسيي1)

ملدة غي1 حمدودة.
بالسجل) تم  القانوني  اإليداع 
السجارية) لل مك ة  السجاري 
بساريخ (145161 رقم) تمت   بالرباط 

 4))أغسطس)1)1).
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الشركة العقارية كراك
شركة حمدودة املسؤولية

رأس الها : 111.111.11 درهم
حقرها اإلجس اعي : 18 شارع حم د 

بن عبد الرح ان بسطوان
السجل السجاري : 5699) بسطوان

ب وجب حمضر إجس اع غي1 عادي)
بساريخ)7)يوليو)1)1))لشركاء)الشركة)
حمدودة) شركة  كراك  العقارية 

 111.111.11 رأس الها) املسؤولية 

حم د) شارع  (18 حقرها) درهم،)

سجلها) بسطوان  الرح ان  عبد  بن 

تطوان،) بابسدائية  ((5699 السجاري)

قبل) حن  باإلج اع  املوافقة  ت ت 

الشركاء)على قرار نقل املقر اإلجس اعي)

177)شارع) للشركة إلى العنوان اآلتي)

عبد الخالق الطريس تطوان.

وتبعا لذلك فقد تم تغيي1 الفصل)

السأسيسية) القواعد  حن  الرابع 

للشركة ليصبح كاآلتي):

املقر اإلجس اعي للشركة هو):)177 

تطوان) الطريس  الخالق  عبد  شارع 

والباقي لم يسغي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ) بسطوان  اإلبسدائية 

أغسطس)1)1))تمت رقم)347).
عن النسخة والنص

توقيع املسي1
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 ACIER INOX

DISTRIBUTION
شركة حمدودة املسؤولية

 بشريك وحيد
رأس الها : 111.111.11 درهم

حقرها اإلجس اعي : زنقة بعلبك 

ع ارة إبنيال الطابق 3 الشقة )1 

الدارالبيضاء

السجل السجاري : 458441 

الدارالبيضاء

تأسيس شركة ذات  املسؤولية 
املحدودة

حرر) عرفي  عقد  ب وجب 

 (1(1 ف16اير) (18 يو7) بالدارالبيضاء)

 ACIER INOX الشركة) تأسيس  تم 

ذات) شركة  (DISTRIBUTION

وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

باملواصفات السالية):

 SOCIETE الشركة) (: التس ية)

 ACIER INOX DISTRIBUTION

.SARL AU

املوضوع اإلجس اعي):

)اإلتجار في الحديد واإلينوكس.

بعلبك) زنقة  (: اإلجس اعي) املقر 
ع ارة إبنيال الطابق)3)الشقة))1.

يو7) حن  ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس.

حن) يسكون  (: الشركة) رأس ال 
 111111 بقي ة) نقدية  حقدحات 

درهم كلها باسم):
 111.111 السيد الع ارتي عادل)

درهم.
التسيي1):)عهد بالتسيي1 إلى السيد)

الع ارتي عادل.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 يو7) بالدارالبيضاء) السجارية 

ف16اير)1)1))تمت رقم)591)73.
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 RIM MARBERIE
SARL

RC :145255
بالرباط) حرر  عرفي  عقد  حسب 
بساريخ)1))يوليو)1)1))ت ت املصادقة)
على القانون األسا�سي للشركة ذات)

الخصائص السالية):
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة.
 RIM (: اإلجس اعية) التس ية 

.MARBERIE  SARL
شارع) (1193 (: اإلجس اعي) املقر 

املسي1ة حي املنزه ح.ي.7 الرباط.
الهدف اإلجس اعي):
-)اسسغالل املناجم.

-)بيع وشراء)حواد البناء.
درهم) (11.111.11 (: الرأس ال)

حوزعة على الشكل السالي):
-)السيد ملك ط حو�سى)51)حصة،)

)5111)درهم).
 51 الحكيم) األزعر عبد  السيد  (-

حصة،))5111)درهم).
املدة):)99)سنة حن السأسيس.

حو�سى) ملك ط  السيد  (: التسيي1)
ك سي1 للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ7))أغسطس)

1)1))تمت رقم))5)116.
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MENDAOUI TRANS
SARL AU

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)
8))يوليو)1)1))قد تأسست الشركة)

التي تم ل الخصائص السالية):
 MENDAOUI TRANS(:(التس ية

.SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

حسؤولية حمدودة ذات شريك .
الهدف اإلجس اعي :

نقل البضائع.
 111.111.11  : الشركة  رأس ال 

درهم.
حن  ابسداء   سنة   99  : املدة 

السأسيس  النهائي.
السنة املالية : حن فاتح يناير إلى 
31 ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
 8 رقم  ع ارة   : اإلجس اعي  املقر 
حسان  لوكيلي  اح د  حوالي  زنقة 

الرباط.
التسيي1 : أنيطت حه ة التسيي1 إلى 
السيد حم د أحين حنداوي لفت1ة عي1 

حمدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) السجاري  بالسجل  القانوني 

املحك ة السجارية بالرباط).
رقم السجل السجاري):)145197.

62 P

GMZ SERVICES
 SARL

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)
قد تأسست الشركة) ((1(1 حاي) ((9

التي تم ل الخصائص السالية):
 GMZ SERVICES (: التس ية)

.SARL
ذات  شركة   : القانونية  الصفة 

حسؤولية حمدودة .
الهدف اإلجس اعي :

نقل البضائع لحساب الغي1.
 111.111.11  : الشركة  رأس ال 

درهم.
حن  ابسداء   سنة   99  : املدة 

السأسيس  النهائي.
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السنة املالية : حن فاتح يناير إلى 
31 ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة 

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
 5 رقم  ع ارة   : اإلجس اعي  املقر 
زنقة تاركة 11) حسجر رقم 6 النهضة 

الرباط.
التسيي1  حه ة  أنيطت   : التسيي1 
إلى السيدة كطي1ي فاط ة لفت1ة غي1 

حمدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) السجاري  بالسجل  القانوني 

املحك ة السجارية بالرباط).
رقم السجل السجاري):)53)145.

63 P

SOCIETE SO VANITY
SARL

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
 (1(1 يناير) فاتح  بساريخ  اإلسسثنائي 

تم اإلتفاق على حا يلي):
)ت ت املوافقة على طلب السيدة)
غزالن لويزي ببيع)511)حصة لفائدة)
 111 بث ن) لوليدي،) حلكة  السيدة 
بعد املناقشة) درهم للسهم الواحد،)

وافق الج ع العا7))على بيع األسهم.
للحصص) الجديد  -السقسيم 

يصبح على الشكل السالي):
السيدة بوشرى لويزي)511)حصة)

حن فئة)111)درهم.
السيدة حلكة لوليدي)511)حصة)

حن فئة)111)درهم.
فئة) حن  1111 حصة   : املج وع 

111)درهم للسهم الواحد.
-)ثم قبول اسسقالة السيدة غزالن)
لويزي الحاحلة للبطاقة الوطنية رقم)

D51(731)حن طرف الج ع العا7.
العا7) الج ع  قرار  ب قس�سى  (-
إلى) ( الشركة) تسيي1  حه ة  أنيطت 
الحاحلة) لوليدي  حلكة  السيدة 
 D56713 رقم) الوطنية  للبطاقة 
الوحيدة) املسي1ة  تصبح  بالسالي 

للشركة ملدة غي1 حمدودة.
تعديل الفصل)16،)13،)7)و)6)حن)

القانون األسا�سي للشركة.
:باملحك ة)) القانوني) اإليداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ)7))أغسطس)

1)1))تمت رقم)47)116.
رقم السجل السجاري):)9787)1.

64 P

AL ACHGHAL CAT
 MARRAKECH(MAROC,40000,

N°247 LOT(SAADA 5 MHAMID

AL ACHGHAL CAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 N°(47 : وعنوان حقرها اإلجس اعي

 LOT(SAADA 5 MHAMID 40000

MARRAKECH MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

رقم السقييد في السجل السجاري : 

115717

في حؤرخ  حوثق  عقد   ب قس�سى 
 )1)أغسطس)1)1))تم إعداد))القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  (: الشركة) تس ية 

 AL تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ACHGHAL CAT

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

.DIVERS DE CONSTRUCTION

 N°(47 (: عنوان املقر اإلجس اعي)

 LOT SAADA 5 MHAMID 41111

.MARRAKECH MAROC

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):

والعائلية) ( الشخصية) األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):

 YAHYA NACIRI السيد)

 SOCOMA 1 41111 عنوانه)

.MARRAKECH MAROC

 ABDELILAH LAGROU السيد)

 AZLI SUD 41111 عنوانه)

.MARRAKECH MAROC

 KHADIJA BOURICH السيدة)

 MASSIRA 41111 عنوانها)

.  MARRAKECH MAROC

والعائلية) ( الشخصية) األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة.

 YAHYA NACIRI السيد)

 SOCOMA 11 41111 عنوانه)

.MARRAKECH MAROC

65 P

STE EL MANTAJI FRERES
SARL AU

السجل السجاري بالرباط رقم 

1(3187

طبقا ملحضر الج ع العا7 لشركة)

 EL MANTAJI FRERES SARL AU
رأس الها)111.111.11)دره ا وحقرها)

اإلجس اعي ب)15)شارع األبطال شقة)

4)أكدال الرباط،)تقرر حا يلي):

-1)تغيي1 حقر الشركة حن)15)شارع)

إلى) الرباط  أكدال  (4 شقة) األبطال 

دكان زنقة سايس تجزئة بنداود رقم)

48)تابريكت سال.

-2)تعديل القانون األسا�سي.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تمت  ((1(1 يوليو) ((8 بساريخ)

.115879

66 P

 STE. ACCES L’HYGIENE

MAROC
SARL AU

RC : 145203

بساريخ عرفي  عقد   حسب 

تم تأسيس شركة) ((1(1 حارس) (13  

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد بالخصائص السالية):

 STE. ACCES (: الشركة) تس ية 

.L’HYGIENE(MAROC

العنوان):971)شارع املسي1ة رقم)5 

حي املنزه الرباط.

هدف الشركة):

تنسيق) في  حخسلفة  أشغال 

الحدائق والنظافة ثالثية األبعاد.
 111.111.11 (: الشركة) رأس ال 

درهم حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)

111)درهم حقس ة كالسالي):

الغازي يوسف)1111)حصة.

99)سنة بداية حن) (: حدة الشركة)

تاريخ التسجيل في السجل السجاري.

يوسف) الغازي  الشركة  حسي1 

حمدودة. غي1  ملدة  الشركة  حسي1 

وقد تم تسجيل الشركة في املحك ة)

السجارية بالرباط تمت رقم)18)116.

67 P

 STE. EXPRIMM ETUDES ET

SERVICES IMMOBILIER
SARL AU

RC : 61627

حسب عقد عرفي بساريخ)15)يوليو)

 EXPRIMM ETUDES 1)1))لشركة)

ET SERVICES IMMOBILIER ذات)

تقرر) درهم  (511111.11 الرأس ال)

حا يلي):

)قرر حسي1 الشركة الوحيد السيد)

بناني حوسين حا يلي):
الطرق) في  واستشارات  دراسات 

والشبكات املخسلفة حجال الخدحات)

الهندسة املدنية والبناء.

حسابعة وحراقبة األع ال.

املراقبة الفنية واملالية لألع ال.

رئيس املشروع املفوض.

أع ال السطوير والخدحة والبناء.

بيع وشراء)العقارات.

بعد هذا السغيي1 تم تعديل البند)

الثالث حن النظا7 األسا�سي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ)7))أغسطس)

1)1))تمت رقم)51)116.

68 P 

LAM CERAM
SARL AU

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الواحد

بالرباط تم تأسيس شركة تم ل)

بساريخ بالرباط  السالية   الصفات 

 8)حارس)119) .
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LAM CERAM((:(اللقب اإلجس اعي
.SARL AU

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف اإلجس اعي):

األسنان. وترحيم  صناعة  حخس16 
وبشكل عا7 ج يع املعاحالت املالية)
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  السجارية 
العقارية املسعلقة بشكل حباشر أو غي1)
لصالح) أو  الشركة  ب وضوع  حباشر 
السعاون) ذلك  في  ب ا  حصالحها،)
بج يع أشكاله حع ج يع الع ليات أو)
الشركات أو الشركات التي لديها كائن)

ح اثل أو حلحق.
درهم) (111.111.11 (: املال) رأس 
فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 

111)درهم للحصة.
حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي).
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.)
زاوية شارع) ((( (: املقر اإلجس اعي)
شقة) توبرق  وزنقة  الحسن  حوالي 

رقم)))الرباط.
التسيي1):)ملياء)املؤدني.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
التسجيل) رقم  بالرباط  السجارية 

بالسجل السجاري)13)137.
69 P 

 STE. AYAMINE CASH
SARL AU

تأسيس شركة
 (1 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

بامل يزات السالية):
ذات) لشركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  (: الشركة) تس ية 
 STE تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AYAMINE CASH

غرض الشركة بإيجاز):)

تمويل األحوال.

ووسيط حالي.
 3 رقم) (: اإلجس اعي) املقر  عنوان 

ع ارة)54)إقاحة زهراء)تجزئة حاحونية)

صفرو) طريق  رشيد  حوالي  شارع 

31151)فاس املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  (: املدة)

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):

 1.111 حسن) الصنهاجي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) ( الشخصية) األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):

عنوانه) حسن  الصنهاجي  السيد 

تجزئة النخيل شارع بن) (33 فيال) )ا))

عبد هللا فاس املغرب.

والعائلية) ( الشخصية) األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):

السيد الصنهاجي حسن عنوانه) (

تجزئة النخيل شارع بن) (33 فيال) )ا))

عبد هللا فاس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس) (11 السجارية بفاس بساريخ)

1)1))تمت رقم)1935.

70 P

شركة بال فيدا
حقرها االجس اعي : شارع الكفاح رقم 

AG 16 الرباط

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

 4))يونيو)119))تم ب وجبه تاسيس)

شركة بال فيدا شركة ذات حسؤولية)

حمدودة،)ذات امل يزات السالية):

االسم):)بال فيدا.

 A6 :)شارع الكفاح بلوك) العنوان)
رقم)5)الرباط.

راس ال الشركة):)111.111)درهم)

حن فئة)111)للسهم حوزعة كالسالي):

السيدة لوبنى الساقي)1111)سه ا.

:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

السيدة لوبنى الساقي.

األرباح):)بعد خصم)5)%)الحسياطي)
الباقي يوزع على الشركاء.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة)
يونيو) ((4 يو7) بالرباط  السجارية 

.(119
71 P

STE FRANKLIN CALL
شركة ذات حسؤولية حمدودة

راس الها : 111.111 درهم
املقر االجس اعي : الدارالبيضاء 33 
شارع حسن الصغي1 الطابق الثاحن 

شقة رقم 9
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
االسسثنائي املحرر حن طرف االسساذ)
بساريخ) ك ال اوتغاني حوثق بالبيضاء)
(،(1(1 ف16اير) و18) ((119 يونيو) ((6
لشركة فرانكلين كول شركة حمدودة)

املسؤولية وتم االتفاق على حا يلي):
تفويت) عقد  على  املوافقة 
طرف) حن  االجس اعية  للحصص 
السعدالي) حم د  سفيان  السيد 
لفائدة السيد ح زة بن زكري واملقدرة)

في)331)حصة اجس اعية.
الساسي�سي) النظا7  في  تغيي1 

للشركة.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
بساريخ بالدارالبيضاء)  السجارية 
 9)يوليو)1)1)،)تمت رقم)738913.
72 P

STE  NABTA
شركة ذات حسؤولية حمدودة

راس الها : 511.111 درهم
املقر االجس اعي : الدارالبيضاء 43 
زنقة الجياللي تاجدين املعاريف 

السجل السجاري رقم : 15643
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
االسسثنائي رسمي بساريخ))))و3))يوليو)
االسساذ) ( ( وحمرر حن طرف) (،(1(1
بالدارالبيضاء)) حوثق  اوتاغني  ك ال 
املوافقة على كافة السفويسات التي قا7)
بها املسي1ون وخاصة السيد ابراهيم)
نيت بم ادن واملسعلقة باألحالك ذات)

الرسو7 العقارية السالية):

ت ت السغيي1ات السالية):

(،14114/71 (،14115/71

(،14111/71 (،14111/71

(،13998/71 (،13999/71

(،1411(/71 (،13997/71

(،14111/71 (،14111/71

(،14118/71 (،14119/71

(،14116/71 (،14117/71

(،14118/71 (،14119/71

(،14116/71 (،14117/71

(،14114/71 (،14115/71

(،14113/71 (،14114/71

(،141(6/71 (،141(7/71

(،141(4/71 (،141(5/71

(،141((/71 (،141(3/71

(،/141(8/71 (،141(1/71

(،14131/71(،14131/71(،/141(9

71/)1413)و)68461/11.
وذلك بعد توقيع املحضر املذكور)

صالحيات) انتهاء) وقبل  أعاله،)

اعطائهم) حع  لهم  املخولة  السلطات 

ابراء)تاحا بخصوص ذلك.

الصالحيات) انتهاء) بعد  تقرر 

تعيين) القداحى،) لل سي1ين  املخولة 

في) تنسهي  حسي1ين جدد ملدة جديدة 

على) ذلك  وتم  (،(1(1 ديس 16) (31

حج وعسين):

املج وعة االولى):

وابراهيم) بم ادن  يونس  السيد 

نيت بم ادن.

املج وعة الثانية):

عث ان نيت بم ادن وح زة نيت)

بم ادن.

والذين قبلوا املها7 املوكلة لهم.

وحن ثم فان تصرفات الشركة تقع)

وجوبا) حشت1ك  توقيع  ع16  صحيمة 

حع) االولى  املج وعة  حسي1ين  ألحد 

أحد حسي1ين املج وعة الثانية لج يع)

أع ال اإلدارة وأع ال السصرف.

الشركة) لسصرفات  بالنسبة  أحا 

تقع) درهم  (11.111 التسجاوز) التي 

للسيد) حنفرد  بإحضاء) صحيمة 

ابراهيم نيت بم ادن أو السيد ح زة)

نيت بم ادن.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بالدارالبيضاء) السجارية 
رقم) تمت  (،(1(1 أغسطس) ((5

.743811
للنسخة واالشارة

73 P

شركة فاضل إيمو
شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأس الها : 5.111.111 درهم

املقر االجس اعي : إلى زاوية 5) شارع 
حوالي رشيد و1 حكرر زنقة أوالد 

بوزيد الدارالبيضاء
وفاة شريك

 (( بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
يونيو)1)1)،)قررت الج عية العاحة)
الشركة) عقدتها  التي  العادية  الغي1 
شركة) إي و») »فاضل  املدعوة)
راس الها) حمدودة،) حسؤولية  ذات 
5.111.111)درهم،)حقرها االجس اعي)
شارع) ((5 زاوية) الى  بالدارالبيضاء)
أوالد) زنقة  حكرر  و1) رشيد  حوالي 

بوزيد حا يلي):
الفاضل) السيد  وفاة  اقرار 

السقاط.
حصة اجس اعية) (1(511 تمويل)
الفاضل) السيد  الفقيد  حلكية  في 

السقاط لفائدة ورثسه.
حن القانون) و7) (6 تغيي1 للفصول)

االسا�سي للشركة.
لدى) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
أغسطس) (31 بساريخ) بالدارالبيضاء)

1)1)،)تمت رقم)744381.
للنسخ والنشر

74 P

شركة ياسمينة بوايو
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد
العا7) الج ع  حمضر  على  بناءا 
يوليو) ((3 في) املؤرخ  االسسثنائي 
الوحيد لشركة) الشريك  قرر  ((1(1
ش.ذ.7.7.ش.و. بوايو»)  »ياس ينة 

)حا يلي):

نادية) الزعزاع  السيدة  تعيين 

لشركة) حمدودة  غي1  ملدة  حسي1ة 

بدل) ش.ذ.7.7.ش.و.) بوايو  ياس ينة 

السيد لشقر ادريس.

للشركة) القانوني  الشكل  تك لة 

عوض) ش.ذ.7.7.ش.و.) ليصبح 

ش.ذ.7.7.)فقط.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

(،(1(1 أغسطس) (18 بساريخ) ( بفاس)

السجل) رقم  (،1999 رقم) تمت 

السجاري)163)).

75 P

االسساذة حماسن العاقل

حوثقة بالرباط

حقرها االجس اعي):)6))زنقة حوالي رشيد،)شقة)

رقم)9

الهاتف):)15.37.71.78.11

15.37.71.78.11

 STE MAURITANIA FILMS

CORPORATIONS
SARL AU

راس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : 1 شارع صاحويل 

بيبس طنجة

تلقاه) توثيقي  عقد  ب قس�سى 

العاقل،) حماسن  االسساذة  حكسب 

يوليو) (14 بساريخ) بالرباط،) حوثقة 

1)1)،)تقرر حا يلي):

الحصص) ج يع  تفويت 

حصة) (1111 بنسبة) االجس اعية 

كريم) السيد  ي لكها  التي  اجس اعية 

 CINE الشركة) لفائدة  بن سعود 

.ATLAS HOLDING SARL

بن سعود) كريم  السيد  اسسقالة 

حن حهاحه ك سي1 للشركة.

 PIERRE FRANCOIS(تعيين السيد

غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  (BERNET

حمدودة.

حن) و15) و7) (6 الفصول) تعديل 

القانون االسا�سي للشركة.

تميين القانون االسا�سي للشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

السجارية بطنجة بساريخ)8))أغسطس)

1)1)،)تمت رقم))3337).
نسخة قصد البيان والنشر

االسساذة حماسن العاقل

حوثقة بالرباط

76 P

االسساذة حماسن العاقل

حوثقة بالرباط

حقرها االجس اعي):)6))زنقة حوالي رشيد،)شقة)

رقم)9

الهاتف):)15.37.71.78.11

15.37.71.78.11

 STE AL BRUPEAU

 IMMOBILIERE
SARL AU

راس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : 1 شارع صاحويل 

بيبس طنجة

تلقاه) توثيقي  عقد  ب قس�سى 

العاقل،) حماسن  االسساذة  حكسب 

يوليو) (14 بساريخ) بالرباط،) حوثقة 

1)1)،)تقرر حا يلي):

الحصص) ج يع  تفويت 

حصة) (1111 بنسبة) االجس اعية 

كريم) السيد  ي لكها  التي  اجس اعية 

 CINE الشركة) لفائدة  بن سعود 

.ATLAS HOLDING SARL

بن سعود) كريم  السيد  اسسقالة 

حن حهاحه ك سي1 للشركة.

 PIERRE السيد) تعيين 

ك سي1) (FRANCOIS BERNET

للشركة ملدة غي1 حمدودة.

حن) و15) و7) (6 الفصول) تعديل 

القانون االسا�سي للشركة.

تميين القانون االسا�سي للشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

السجارية بطنجة بساريخ)8))أغسطس)

1)1)،)تمت رقم)33371).
نسخة قصد البيان والنشر

االسساذة حماسن العاقل

حوثقة بالرباط

77 P

STE TRAITEUR FARHATI
SARL AU

بالرباط) حرر  عرفي  عقد  حسب 

ت ت) (،(1(1 يونيو) (17 بساريخ)

االسا�سي) القانون  على  املصادقة 

للشركة ذات الخصائص السالية):
طريطور) (: االجس اعية) التس ة 

فرحتي.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.

الهدف االجس اعي):)ح ون حفالت.
حي) (6 رقم) (: االجس اعي) املقر 

العلويين زنقة القدس ت ارة.
111.111)درهم حوزعة) (: راس ال)

حصة اجس اعية حن فئة) (1111 الى)

درهم حمررة نقدا وهي حوزعة) (111

كاالتي):

(... حم د) الحسن  ايت  السيد 

1111)حصة.

املدة):)99)سنة بعد الساسيس.

الحسن) ايت  السيد  (: التسيي1)

حم د ك سي1 وحيد للشركة ملدة غي1)

حمدودة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

رقم) تمت  بس ارة  االبسدائية 

.RC131415

78 P

 STE BEST WAY AUTO

 PARTS
SARL

بالربط) حرر  عرفي  عقد  حسب 

بساريخ)11)حارس)1)1)،)تم املصادقة)

على القانون االسا�سي للشركة ذات)

الخصائص السالية):

 BEST (: االجس اعية) التس ية 

.WAY AUTO PARTS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة.

اجزاء) بيع  (: االجس اعي) الهدف 

السيارات.

املقر االجس اعي):)85))حي النهضة)

1)ضافي الرباط.
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111.111)درهم حوزعة) (: رأس ال)
حصة اجس اعية حن فئة) (1111 الى)
111)درهم،)حمررة نقدا وهي حوزعة)

كاالتي):
السيد أيوب احزال)....)331)حصة.

 331 (.... احزال) هللا  عبد  السيد 
حصة.

السيد سعيد احزال)...)341)حصة.
املدة):)99)سنة بعد الساسيس.

أيوب) السيد  تعيين  (: التسيي1)
احزال والسيد عبد هللا احزال حسي1ان)

للشركة ملدة غي1 حمدودة.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
رقم) تمت  بالرباط  السجارية 

.RC145(51
79 P

 STE RABAT
CANTINESCOLAIRES

SARL AU
رباط) شركة  العا7  الج ع  قرر 
بالرباط) املنعقد  سكولي1  كونسين 
راس الها) (،(1(1 يوليو) (7 بساريخ)
95)شقة) 11.111)درهم عنوانها رقم)
املساجد) زنقة ساحل  (( سيكسور) (1

والد حطاع ت ارة حا يلي):
تم) (: للشركة) تعيين حسي1 جديد 
السيد حم د سليم) اسسقالة  قبول 
زيزاح حن حهاحه وتعيين السيدة رجاء)
كجان ك سي1ة وحيدة للشركة ملدة)

غي1 حمدودة.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ)7))أغسطس)

1)1)،)تمت رقم)39)116.
80 P

STE ECGTS
SARL AU

بساريخ املؤرخ  املحضر   ب وجب 
الج ع) قرر  (،(1(1 يناير) (31  
 ECGTS SARL لشركة) االسسثنائي 
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  (AU
حن شريك وحيد،)راس الها)111.111 
 13 ع ارة) (44 برقم) والكائنة  درهم 
الرباط،) ح.ي.7.) (4 بلوك) (3 حسي1ة)

اتخاذ القرارات السالية):

حذف) (: الشركة) نشاط  تغيي1 
بنقل) وتغيي1ه  البناء) حقاول  نشاط 

البضائع.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ)7))أغسطس)

1)1)،)تمت رقم)41)116.
81 P

 STE LEGUA INIVERSAL
COATING

SARL AU
لشركة) العا7  الج ع  قرر 
 LEGUAY UNIVERSAL COATING
 (1(1 يوليو) (14 حرر بالرباط بساريخ)
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 
 11.111 راس الها) وحيد،) بشريك 
املنزه) حي  ((4 رقم) الكائنة  درهم،)
حيم الرباط اتخاذ القرارات السالية)

بالت1ا�سي واالج اع):
رفع رأس ال الشركة):)حن)11.111 
11.111))درهم حوزعة الى) درهم الى)
111))حصة اجس اعية حن فئة)111 

درهم.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ)7))أغسطس)

1)1)،)تمت رقم)41)116.
82 P

 STE AYOURWORLD
COMPANY

.S.A
شركة حساه ة

رأس الها : 5.111.111 درهم
حقرها االجس اعي : ع ارة تافراوتي، 

كلم 7.5 طريق الرباط
عين السبع الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 469.457
تاسيس شركة حساه ة

حؤرخ) عرفي  لعقد  تبعا 
بالدارالبيضاء)في)1))يوليو)1)1)،)تم)

تاسيس شركة ح يزاتها كالسالي):
الشكل):)شركة حساه ة.

 STE AYOURWORLD(:(التس ية
.COMPANY S.A

املوضوع):)غرض الشركة):

تسويق وتقديم) تطوير،) تص يم،)
بالسجارة) املسعلقة  الخدحات  ج يع 
السلع) بج يع  املسعلقة  االلكت1ونية 
ج يع) وكذلك  واملواد،) واملنسجات 
الخدحات املسعلقة بها ب ا في ذلك على)
وجه الخصوص السص يم،)السطوير،)
ال16احج) وادارة  اسسغالل  انشاء،)
عا7) وبشكل  االلكت1ونية  واملواقع 

ج يع االدوات املعلوحاتية.
ج يع أنشطة االسسي1اد وتصدير،)
السعشي1،) اللوجيستيك،) السجارة،)
السخزين،) االيداع،) السفريغ،)
املراسالت) نقل  ووسائل  االرساليات 

والبضائع.
املساه ة في املقاوالت أو الشركات)
املذكورة أعاله،) ( املسعلقة باالغراض)
وذلك بكل الطرق خاصة عن طريق)
تاسيس شركات،)حساه ات،)ادحاج،)
شراكة،)شركة املحاصة أو غي1ها حن)

الت1تيبات القانونية.
حعاحالت) أي  اداء) عا7،) وبشكل 
حالية أو تجارية أو صناعية أو عقارية)
أو حنقولة أو حعاحالت أخرى حرتبطة)
أو) كليا  حباشر  غي1  أو  حباشر  بشكل 
جزئيا بغرض الشركة املوضح أعاله)
حن) ذي صلة  أو  حشابه  وأي غرض 
لسعزيز تطوير) أو  أن يسهل  املحس ل 

الشركة ونشاطها.
يو7) حن  ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
تاريخ تقييدها) (،(1(1 أغسطس) (17

بالسجل السجاري.
املقر) يمدد  (: االجس اعي) املقر 
ع ارة) بالدارالبيضاء،) االجس اعي 
تافراوتي،)كلم)7.5)طريق الرباط عين)

السبع.
رأس ال) (: الشركة) راس ال 
الشركة حمدد في)5.111.111)درهم،)
سهم حن فئة) (51.111 وحقس ة الى)
درهم للسهم الواحد الكل حن) (111

نفس الفئة.
السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

الى)31)ديس 16 حن كل سنة.
االقسطاعات) بعد  (: االرباح)
تخصيص) والسنظي ية،) القانونية 
باقي االرباح سوف يسم تقرير حن طرف)

الج ع العا7 السنوي لل ساه ين.

حجلس االدارة):)

العرفي) العقد  نفس  ب قس�سى 

تم تعيين) ((1(1 يوليو) ((1 املؤرخ في)

أول حسصرفين للشركة ملدة)3)سنوات)

عقب) انسدابهم  حدة  سسنسهي  والتي 

انعقاد الج عية العاحة العادية الذي)

املالية) السنة  حسابات  في  سيبث 

الثالثة):

الحجول) أبو  سلوى  السيدة 

االدري�سي.

السيدة سكينة اخنوش.

السيدة كنزة اخنوش.

السيد يوسف عراقي حسيني.

رئاسة حجلس االدارة العاحة):

يوليو) ((1 بساريخ) االدارة  حجلس 

سلوى) السيدة  تعيين  قرر  (،(1(1

أبو الحجول االدري�سي رئيسة ملجلس)

حديرة) ايضا  تعيينها  وتم  االدارة،)

الحجول) أبو  سلوى  السيدة  عاحة،)

»رئيسة) لقب) سسم ل  االدري�سي 

حديرة عاحة».

ب ها7) عهد  (: الحسابات) حراقب 

 FIDECO الى) الحسابات  حراقب 

ش.7.7.،) (AUDIT ET CONSEIL

حقرها االجس اعي ب)4)1)شارع رحال)

حن) ح ثلة  الدارالبيضاء،) املسكيني 

طرف السيد حسني الوادي.

السفويت وكيفية تمويل االسهم):

عدا في حالة السفويت الحر املسفق)

النظا7) حن  (11 الفصل) في  عليه 

االسا�سي،)كل تفويت أسهم يسسدعي)

حسب) االدارة  حجلس  حوافقة 

الشروط املحددة في الفصل املذكور.

تم) (: السجاري) بالسجل  السقييد 

السجارية) باملحك ة  القانوني  االيداع 

أغسطس) (17 يو7) بالدارالبيضاء)

حيث) (،74333( رقم) تمت  (،(1(1

السجاري) بالسجل  حقيدة  الشركة 

تمت رقم)469.457.
حن أجل االيجاز والبيان

83 P
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 STE ASZMH ENERGIE
MAROC

SARL
شركة  ذات حسؤولية حمدودة
رأس الها : 111.111.) درهم

حقرها االجس اعي : حبنى B، حكسب 
رقم)، تجزئة )B65 املنطقة 

الصناعية، ايت حلول 
السجل السجاري رقم : 11.917

بساريخ) الج ع العا7 غي1 العادي،)
 ASZMH لشركة) ((1(1 يونيو) ((9

ENERGIE MAROC SARL)قد):
صادق على تفويت)11.111)حصة)
في) درهم  (111 فئة) حن  اجس اعية 
 ASZMH ENERGIE MAROC(شركة
ش.7.7.)حن السيد أحين وكريم لفائدة)
شركة)RIMWAK)ش.7.7.ش.و.)وافق))
شركة) جديد  شريك  انض ا7  على 
رأس الها) ( (RIMWAK SARL AU
حقرها) الكائن  درهم  (111.111
ع ارة) بالدارالبيضاء) االجس اعي 

السفراوتي كلم)7.5)عين السبع.
النظا7) حن  (7 الفصل) تغيي1  قرر 

االسا�سي.
النظا7) وتميين  حالئ ة  قرر 
التشريع) حسب  للشركة  االسا�سي 
 (1.19 الجديد بسطبيق القانون رقم)
بساريخ) (1-19-78 رقم) بظهي1  الصادر 
وحعدل) حس م  (،(119 أبريل) ((6
املسعلق بشركات) (5-96 للقانون رقم)

حمدودة املسؤولية.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
11)أغسطس) االبسدائية بانزكان يو7)

1)1)،)تمت رقم)37)1.
حن أجل االيجاز والبيان

84 P

STE AFRIQUIA GAZ
.S.A

شركة حساه ة
راس الها : 343.751.111 درهم

حقرها االجس اعي : زنقة ابن الونان 
عين السبع الدارالبيضاء

السجل السجاري رحق : 68.545
تعيين حسصرفين حسسقلين

بساريخ العادي  العا7   الج ع 
قرر تعيين أعضاء) (،(1(1 ابريل) (7  
حسصرفين) ب ها7  ادارة،) حجلس 

حسسقلين):

السيد حم د سعد برادة.

السيد حم د شوقي.

السيد حم د حديد.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

(،(1(1 يوليو) ((1 يو7) بالدارالبيضاء)

تمت رقم)741514.
حن أجل االيجاز والبيان

85 P

 STE PICKLYNOSA
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : ع ارة 31 شقة 8 

زنقة حوالي الحسن الوكيلي حسان 

 DENOMINATION
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

قد) (،(1(1 يوليو) ((3 بساريخ) الرباط 

حسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

حمدودة.

الهدف االجس اعي):)تهدف الشركة)

الى):

السج يل) حسسمضرات  بيع 

وحنسجات) والعضوية  الطبيعية 

الشخصية) العناية  النظافة،)

والسنظيف املنزلي والصيانة.

وتوريد) الغذائية  املنسجات  بيع 

ملحالت) حسعددة  وحنسجات  نطاقات 

السوبر حاركت.

حسسمضرات) وتصدير  اسسي1اد 

السج يل واملواد الغذائية واملنسجات)

انساج) وحعدات  والزراعية  الغذائية 

وحنسجات) السج يل  حسسمضرات 

املنسجات) حن  وغي1ها  النظافة 

واملعدات.

ج يع الع ليات املالية والسجارية)

والصناعية) ( والسجارية) والصناعية 

واتخاذها بأي وسيلة وبأي شكل حن)

شركات) أو  حقاوالت  أي  في  األشكال 

ذلك) في  ب ا  حسسقبلية  أو  حالية 

السجارة أو الصناعة والتي حن املرجح)

أن تعزز ع لية تن ية الشركة.

املعاحالت) ج يع  أعم،) وبصورة 
واملالية) والسجارية.) الصناعية 
أو) حباشر  بشكل  املالية  واالوراق 
لغرض) جزئيا،) أو  كليا  حباشر،) غي1 

الشركة،)حشابها أو حرتبطا.
راس ال الشركة):)111.111)درهم)
فئة) حن  حصة  (1111 الى) حقس ة 

111)درهم للحصة الواحدة.
صالح الحسني)751)حصة.
لطيفة الحيان)51))حصة.

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

السجل السجاري.
حن فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حاعدا السنة)

االولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
 8 رقم) شقة  (31 ع ارة) (: املقر)
زنقة حوالي الحسن الوكيلي حسان)

الرباط.
املسي1):)صالح الحسني.

السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 
رقم):)17).145

86 P

  STE SD CONCEPT
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة
بشريك وحيد

رأس الها : 111.111 درهم
حقرها االجس اعي : ع ارة 31 شقة 8 
زنقة حوالي الحسن الوكيلي حسان 

 DENOMINATION
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قد) (،(1(1 يوليو) (8 بساريخ) الرباط 
حسؤولية) ذات  شركة  تاسيس  تم 

حمدودة ذات شريك وحيد.
الهدف االجس اعي):)تهدف الشركة)

الى):
الهندسة املع ارية الداخلية.

اسسي1اد وتصدير.
املواد) ج يع  وتوزيع  وبيع  شراء)

واالصناف.
ج يع الع ليات املالية والسجارية)
والصناعية واتخاذها بأي وسيلة وبأي)
شكل حن االشكال،)في أي حقاوالت أو)
في) ب ا  املسسقبلية  أو  شركات حالية 
والتي حن) الصناعة  او  السجارة  ذلك 
املرجح أن تعزز ع لية تن ية الشركة.

املعاحالت) ج يع  أعم،) وبصورة 

الصناعية والسجارية واملالية واالوراق)

أو غي1 حباشر،) املالية بشكل حباشر 

الشركة،) لغرض  جزئيا،) أو  كليا 

حشابها أو حرتبطا.
راس ال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) حن  حصة  (1111 الى) حقس ة 

111)درهم للحصة الواحدة.

االدري�سي سلي ة)111)حصة.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري.

حن فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة حاعدا السنة)

االولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.

 8 رقم) شقة  (31 ع ارة) (: املقر)
زنقة حوالي الحسن الوكيلي حسان)

الرباط.

املسي1):)االدري�سي سلي ة.
السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

رقم):)19).145.

87 P

 STE BOUTAIB

DISTRIBUTION
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

تاسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد  (  ب قس�سى)

تاسيس) تم  بسال  ((1(1 يوليو) (8  

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

باملواصفات السالية):

 STE BOUTAIB (: التس ية)

.DISTRIBUTION SARL

توزيع وانساج) (: الهدف االجس اعي)

وحعالجة زيوت التشحيم.

 8 رقم) حمل  (: االجس اعي) املقر 

شارع) (LC3 الخضر) سنبولة  اقاحة 

اوتات حساين ج اعة حساين سال)

الجديدة سال.
راس ال الشركة):)111.111)درهم)

حقس ة على)1111)حصة لكل واحدة)

111)درهم.
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السيد يدان عبد) (: حسي1 الشركة)
الرحيم،)لفت1ة غي1 حمدودة.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة)
أغسطس) ((7 االبسدائية بسال بساريخ)

1)1)،)تمت رقم)34913.
88 P

STE NOUR TREY SERVICES
SARL AU

ب قس�سى عقد عرفي للج ع العا7)
 NOUR TREY لشركة) العادي  غي1 
حاي) (7 بساريخ) (SERVICES SARL AU

119))بالرباط تقرر حا يلي):
حج وعة) حن  الشركة  حقر  تغيي1 
111)رقم)19)بويسات يعقوب املنصور)
 343 الرباط الى العيايدة سال ع ارة)

شقة رقم)C3)اقاحة الساكاني)).
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
حارس) (11 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1)،)تمت رقم)1636.
89 P

STE KOMN PROMM
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 11.111 درهم

السجل السجاري رقم : 15569
تفويت الحصص االجس اعية

العا7) الج ع  قرار  ب قس�سى 
االسسثنائي حؤرخ في)1))يوليو)1)1)،)

تقرر حا يلي):
السيد) حن  حصة  (51 تفويت)
السيدة) لصالح  زوينة  بن  صهيب 
ي سلكها) كان  التي  الدراج  خدوج 

بالشركة املذكورة أعاله.
اسسقالة السيد صهيب بن زوينة)
وتعيين) حعاون  حسي1  حنصب  حن 
ك سي1ة) الدراج  خدوج  السيدة 

وحيدة للشركة.
تغيي1 الشكل القانوني للشركة حن)

ش.ذ.7.7.)الى ش.ذ.7.7.ش.و.
 15 و) (2-7-12 املواد رقم) تعديل 

حن القانون االسا�سي للشركة.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
 17 بساريخ) بالجديدة  االبسدائية 
أغسطس)1)1)،)تمت رقم)17)5).
90 P

 STE NEW DEP AUTO
SERVICE

شركة ذات حسؤولية حمدودة
ذات شريك وحيد

السجل السجاري رقم : 15711
تاسيس شركة

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم اعداد القانون) (،(119 يونيو) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

حسؤولية حمدودة.
 NEW DEP (: الشركة) تس ية 

.AUTO SERVICE
قطع) بيع وشراء) (: غرض الشركة)

غيار السيارات واصالح السيارات.
:)تجزئة املنار رقم) املقر االجس اعي)

85)حنطقة رقم)7)الجديدة.
حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السقييد بالسجل السجاري.
راس ال الشركة):)111.111)درهم)
 111 سهم بقي ة) (1111 حقس ة الى)
االتية) درهم للسهم ح لوكة للشركاء)

أس ائهم):
السيدة س اللي تازة)334)حصة.
السيد املرخي ح زة)333)حصة.

 333 املصطفى) املرخي  السيد 
حصة.

تم تعيين السيد املرخي) (: التسيي1)
غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  املصطفى 

حمددة.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
بساريخ بالجديدة   االبسدائية 
رقم) تمت  (،(119 أغسطس) (6  

.(41(5
91 P

STE JASLIM SERVICE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

ذات شريك وحيد
السجل السجاري رقم : 16815

تاسيس شركة
 3 في) ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ 
تم اعداد القانون) (،(1(1 أغسطس)
حسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد

 STE JASLIM (: الشركة) تس ية 

.SERVICE

االحوال) تمويل  (: الشركة) غرض 

وتادية الفواتي1.

 3 رقم) بقعة  (: االجس اعي) املقر 

تجزئة اللباطية)) حمل تجاري رقم)،)

الجديدة.

درهم) (11.111 (: راس ال الشركة)

 111 بقي ة) سهم  (111 الى) حقس ة 

للشريك) ح لوكة  للسهم  درهم 

الوحيد السيدة))زهي1ة جبار.

السيدة) الشركة  يدير  (: املسي1)

زهي1ة جبار ملدة غي1 حمددة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

 (6 بساريخ) بالجديدة  االبسدائية 

أغسطس)1)1)،)تمت رقم))5)5).

92 P

STE BERRY MED

SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : N°21 PLACE

 ABOU BAKER ESSEDIK N°8

AGDAL RABAT

RC(N° : 132173

ج ع عا7 اسسثنائي
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تغيي1) تم  (،(119 سبس 16) (9 بساريخ)

السنة املحاسبتية حن فاتح سبس 16)

31)أغسطس،)بدل فاتح يناير الى) الى)

31)ديس 16.

وبناءا على ذلك تم تميين الفصل)

4)حن القانون االسا�سي.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

يوليو) ((3 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1)،)تمت رقم)638).

93 P

 CENTRE DE REANIMATION

 NEONATALE ET

PEDIATRIQUE
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
راس الها : 41.111 درهم

حقرها االجس اعي : 8 زنقة تونس 

حسان الرباط

تعديل الشكل القانوني
تعيين حسي1 جديد

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

(،(118 يونيو) (18 بساريخ) االسسثنائي 

 CENTRE قرر املساه ون في شركة)

 DE REANIMATION NEONATALE

.ET PEDIATRIQUE SARL

تعديل الشكل القانوني للشركة.

أفيالل) حسن  السيد  تعيين 

العلمي االدري�سي ك سي1 للشركة ملدة)

غي1 حمددة.

االسا�سي) القانون  تمديث 

للشركة.

بالسجل) الشركة  تقييد  تم 

السجاري بالرباط تمت رقم)145155.
للخالصةوالبيان

حسي1 الشركة

94 P

 STE JNANE MAAMOURA

2S
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
راس الها : 111.111 درهم

تاسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي حرر بالرباط)

وضع) تم  (،(1(1 يوليو) (9 بساريخ)

حمدودة) لشركة  االسا�سي  القانون 

املسؤولية خاصيتها كالسالي):

 STE JNANE (: التس ية)

شركة) (MAAMOURA (S SARL

حمدودة املسؤولية.

فالحي،) اسسغالل  (: الهدف)

االشغال الزراعية.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تكوينها النهائي.
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في) حمدد  (: الشركة) رأس ال 
111.111)درهم.

املسي1):)حن طرف السيدة فردوس)
سعاد.

بالسجل) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

بالرباط تمت رقم)145193.
95 P

 STE NORD AFRIQUE LASER
TECHNILOGY

شركة ذات حسؤولية حمدودة
تاسيس شركة

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة،) ((1(1 أغسطس) (17
تم ل) التي  الشركة  تاسيس  تم  قد 

الخصائص السالية):
 STE NORD AFRIQUE(:(التس ية

.LASER TECHNOLOGY
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة.
صناعة) (: ( االجس اعي) الهدف 
أع ال) أشكاله،) بكافة  الحديد 

حديدية حسنوعة،)اسسي1اد وتصدير.
درهم) (51.111 ( رأس ال الشركة:)
حقسم الى)511)سهم بقيم)111)درهم)

للسهم الواحد.
حن) ايسداء) سنة  (99 (: املدة)
الساسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري.
حن فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حاعدا السنة)

االولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
أنوال،) شارع  (: االجس اعي) املقر 
(،4 رقم) حكسب  (،11 فلوري) ع ارة 

حي وزا القنيطرة.
عي�سي) رشيد  السيد  (: التسيي1)

والسيد باكر حم د.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
سجلت) وقد  بالقنيطرة،) االبسدائية 
تمت) السجاري  السجل  في  الشركة 
 (8 بساريخ) بالقنيطرة  (55695 رقم)

أغسطس)1)1).
96 P

STE COCAILLE ELEVAGE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
 5))ديس 16)119)،)تم تاسيس شركة)
بشريك) حمدودة  حسؤولية  ذات 

وحيد وذات الخصائص السالية):
.COCAILLE ELEVAGE(:(االسم
غرض الشركة):)تربية الدواجن.

العنوان):)دوار والد عث ان ج اعة)
الصباح)71)اوقية الصخي1ات ت ارة.

راس ال):)111.111)درهم حقس ة)
حصة اجس اعية حن فئة) (1111 الى)
الى) بالكاحل  ح نوحة  درهم  (111

السيد ركراكي حم د عادل.
التسيي1):)يعهد التسيي1 الى السيد)

ركراكي حم د عادل.
حدة الشركة):)99)سنة ابسداء))حن)

تاريخ توقيع النظا7 االسا�سي.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
يوليو) ((5 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 
رقم) السجاري  1)1)،السجل 

.131495
97 P

STE AIDI INFO
شركة ذات حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد
تاسيس شركة

 (6 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
يوليو)1)1)،)تم تاسيس شركة ذات)
وحيد) بشريك  حمدودة  حسؤولية 

وذات الخصائص السالية):
.AIDI INFO(:(االسم

وبيع) اصالح  ( (: الشركة) غرض 
حعدات االعالحيات.

رقم) شقة  (،4 ع ارة) (: العنوان)
شارع طارق ابن زياد حي املغرب) (،3

العربي،)ت ارة.
راس ال):)111.111)درهم حقس ة)
حصة اجس اعية حن فئة) (1111 الى)
الى) بالكاحل  ح نوحة  درهم  (111

السيد العيدي انوار.

التسيي1):)يعهد التسيي1 الى السيد)
ف16اير) ((1 في) املزداد  انوار  العيدي 
 X3657(6 رقم) ب.ت.و.) (1995
ح ص) زنقة  العلويين  بحي  القاطن 

رقم)44)ت ارة.
حدة الشركة):)99)سنة ابسداء))حن)

تاريخ توقيع النظا7 االسا�سي.
باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 
يوليو) ((5 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 
رقم) السجاري  السجل  (،(1(1

.131499
98 P

STE HIMMILI
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها : 311.111 درهم
حقرها االجس اعي : البيضاء حج وعة 
السقدGH( 7-17 ، الطابق الثاني، 

سيدي ال16نو�سي
تاسيس شركة

حؤرخ) عرفي  عقد  ب وجب 
بالبيضاء)في)3)أغسطس)1)1)،)قرر)
الشركة) تاسيس  الشركة  الشركاء)

ذات املواصفات السالية):
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة.
.STE HIMMILI(:(تس يتها

السجارة) االبار،) حفر  (: الغرض)
العاحة واسسي1اد وتصدير.

املدة):)99)سنة.
رأس الها):)311.111)درهم.

البيضاء،) (: االجس اعي) حقرها 
حج وعة السقدGH2-17(،7)،)الطابق)

الثاني،)سيدي ال16نو�سي.
السال7) عبد  السيد  (: الشركاء)
شريك) الجنسية،) سوري  حم د،)
وحسي1،)حقيم بالبيضاء،)شارع حم د)
الطابق االول،) (،71 ع ارة) أبو زيان،)
حا) حصة  (1111 له) (،( رقم) شقة 

حج وعه
عادل) السيد  (: درهم) (111.111  
شريك) الجنسية،) حم دسوري 
وحسي1،)حقيم بالبيضاء،)شارع حم د)
الطابق االول،) (،71 ع ارة) أبو زيان،)
حا) حصة  (1111 له) (،( رقم) شقة 

حج وعه)111.111)درهم.

سوري) حصطفى،) السيد 

حقيم) وحسي1،) شريك  الجنسية،)

زيان،) أبو  حم د  شارع  بالبيضاء،)

شقة) االول،) الطابق  (،71 ع ارة)
حصة حا حج وعه) (1111 )،له) رقم)

111.111)درهم.

بكسابة) القانوني  االيداع  تم 

الضبط))باملحك ة السجارية بالبيضاء)

 (6 بساريخ) ( (،749374 رقم) تمت 

أغسطس)1)1).

99 P

حكسب حي1وش للحسابات

الهاتف):)8.77.11.19).15

كل يم

STE BETCOMA TOURS
SARL

تغيي1 في شركة
يو7) املؤرخ  عرفي  ب قس�سى عقد 

العا7) الج ع  قرر  (،(119 أكسوبر) (7

 BETCOMA لشركة) االسسثنائي 

املحدودة،) املسؤولية  ذات  (TOURS
والكائن) درهم  (111.111 راس الها)

ابوقال) دوار  في  االجس اعي  حقرها 

اكيسل ج اعة اباينو اقليم كل يم.

حل الشركة وتعيين السيد ابسايت)

الوطنية) للبطاقة  الحاحل  املهدي،)
رقم ج ا)41854)حصفيا لها.

السجاري) بالسجل  التسجيل  تم 

تمت) بكل يم  االبسدائية  باملحك ة 
رقم)695.

100 P

STE WENDIGO
SARL

حقرها االجس اعي : 67 حي العيون 

طابق الثالث ع ارة رقم 5 املح دية

شركة حمدودة املسؤولية

تاسيس شركة
حرر) عرفي  عقد  ب قس�سى 

(،(1(1 يونيو) ((3 باملح دية في تاريخ)

لشركة) االسا�سي  القانون  انشاء) تم 

خصائصها) املسؤولية  حمدودة 

كالسالي):
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التس ية):)شركة وينديكو.

اسسي1اد وتصدير انواع) (: املوضوع)

العطور) وزجاجات  املنسوجات 

والسعبئة والسغليف.

انواع) وتسويق ج يع  وبيع  شراء)

املنسجات واملواد.

كافة ع ليات االسسي1اد وتصدير)

انواع) لج يع  والس سرة  والسجارة 

املنسجات والسعبئة والسغليف واملواد)

الخا7 وج يع انواع املعدات.

االلكت1ونية،) السجارة  للوازحن 

اع ال حسنوعة لج يع املهن.

في ج يع املعاحالت السجارية التي)

املذكورة) االشياء) بأحد  تسعلق  قد 

شركة) انشاء) طريق  عن  او  أعاله 

طريق) عن  او  هيئة  أي  او  جديدة 

املساه ة او االكسساب او شراء)االسهم)

او حقوق الشركات او االندحاجات او)

الج عيات املشاركة او آخر.

الع ليات) ج يع  عا7،) وبشكل 

والصناعية) واملالية  السجارية 

والزراعية) والعقارية  واملنقولة 

املسعلقة بشكل حباشر أو غي1 حباشر،)

كليا او جزئيا،)بأحد االشياء)املذكورة)

أعاله او بأي �سيء)ذي صلة أو حا شابه)

حن املحس ل أن يعزز تطوير الع ليات)

االجس اعية للشركة سواء)لنفسها أو)

لحساب االخرين.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تاسيس.

في) حمدد  (: الشركة) راس ال 

 1111 الى) حقسم  درهم  (111.111

حصة حن فئة)111)درهم للحصة.

للسيد عث ان بلواح)511)حصة.

للسيد ح زة املع ري)511)حصة.

السيد) تعيين  تم  الشركة  الدارة 

عث ان بلواح ك سي1 وحيد للشركة.

بكسابة) القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية) باملحك ة  ( الضبط)

(،(1(1 أغسطس) (6 يو7) باملح دية 

تمت رقم)841.
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 STE IT FUSION
SARL

حقرها االجس اعي : 67 حي العيون 
طابق الثالث ع ارة رقم 5 املح دية

شركة ذات حسؤولية حمدودة
تاسيس شركة

حرر) عرفي  عقد  ب قس�سى 
 (1(1 يونيو) (17 باملح دية في تاريخ)
لشركة) االسا�سي  القانون  انشاء) تم 
خصائصها) املسؤولية  حمدودة 

كالسالي):
التس ية):)ات فيزيون.

الخدحات) ج يع  (: املوضوع)
واملشورة بشأن أحن الك بيوتر.

ج يع االستشارات واملساعدة في)
الشبكات واالنظ ة.

الك بيوتر:) تطوير  أع ال  ج يع 
وتطبيقات) وال16حجيات،) املوقع 

الهاتف املح ول.
ذات) واالنشطة  السدريب  تنظيم 

الصلة.
وع وحا ج يع الع ليات السجارية)
واملنقولة) والصناعية  واملالية 
والعقارية والزراعية املسصلة بشكل)
كليا أو جزئيا،) حباشر أو غي1 حباشر،)
بأحد االغراض املذكورة أعاله أو بأي)
�سيء)ذي صلة أو �سيء)حشابه يمس ل)
الع ليات) أن يكون لصالح السن ية،)
االجس اعية لل جس ع لنفسها ولصالح)

االخرين.
حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

الساسيس.
في) حمدد  (: الشركة) راس ال 
  1111 الى) حقسم  درهم  (111.111

حصة حن فئة)111)درهم للحصة.
للسيد املهدي كميلي)551)حصة.

 451 الحساني) كوثر  وللسيدة 
حصة.

السيد) تعيين  تم  الشركة  الدارة 
للشركة) ك سي1  كميلي  املهدي 
ك ساعدة) الحساني  كوثر  وللسيدة 

املسي1 للشركة.
بكسابة) القانوني  االيداع  تم 
االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
(،(1(1 يوليو) (6 بساريخ) ( باملح دية)

تمت رقم)646.
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 STE WORLD TRADING AND

SOURCING COMPANY
SARL

 SIEGE(SOCIAL : 67 HAY

 LAAYOUNE 3EME(ETAGE(APPT

N°5 MOHAMMEDIA

حل الشركة
حرر) عرفي  عقد  ب قس�سى 

(،(1(1 حارس) (( باملح دية في تاريخ)

ت ت املصادقة باالج اع على حا يلي):

أند) ترادين  ورلد  الشركة  حل 

سورسن كوحبني وتصفيتها الطوعية.

السيد) للشركة  ك صفي  تعيين 

يونس لقبيلي القاطن برقم)15)ب ا ش)

7 شارع عقبة ابن نافع الدارالبيضاء)

الى انتهاء)حدة السصفية.

بكسابة) القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

(،(1(1 يوليو) ((1 بساريخ) ( باملح دية)

تمت رقم)747.
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STE AIR DARASSA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تاسيس شركة
املسجل) العرفي  العقد  ب قس�سى 

انشاء) تم  (،(1(1 يونيو) ((4 بساريخ)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

تم ل الخصائص السالية):

.AIR DARASSA SARL(:(التس ية

وشراء) بيع  (: االجس اعي) الهدف 

املباني وحخسلف املعاحالت العقارية.

حنعش عقاري.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

اجس اعية) حصة  (1111 الى) حقسم 

111)درهم للحصة الواحدة) حن فئة)

حوزعة على الشكل السالي):

 CHAEHOI MMADI السيد)
رقم) ( السفر) ( رقم جواز) (، (SOILIHI

NBE495365،)811 حصة.
السيد ربولي سل ان،)رقم ب..ت.و)

AB(76(98،)11) حصة.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
الساسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري.
حن فاتح يناير الى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حاعدا السنة)

االولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
السال7،) حي  (: االجس اعي) املقر 
الطابق الثاني) (،1187 رقم) (،8 قطاع)

سال.
 CHAEHOI السيد) (: التسيي1)

.MMADI SOILHI
(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 
أغسطس) ((4 بساريخ) بسال  (31679

.(1(1
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حكسب السيد حسن الخلوفي
زاوية شارع االسسقالل وزنقة ابن رشد الطابق)3 

ع ارة بنعدي)-)وجدة
الهاتف):)15.36.71.11.71
الفاكس):)5).15.36.71.11

SOCIETE CAPTAFRATA
SARL/A.U
R.C 35335

تأسيس
ب قس�سى عقد عرفي بساريخ)5))حاي)
1)1))تم تمديث القوانين األساسية)

للشركة خصائصها كالسالي):
 SOCIETE (: التس ية)

.CAPTAFRATA SARL/A.U
املوضوع):)اإلنعاش العقاري)؛

حقاول ملخسلف األشغال أو البناء)؛
وع وحا ج يع الع ليات السجارية)
واملنقولة) حنها  والعقارية  واملالية 
الذكر) السالفة  باألهداف  املرتبطة 
والتي حن شأنها أن تساهم في تن ية)

الشركة.
املدة):)99)سنة.

15،)زنقة ج ال) (: املقر االجس اعي)
 3 الدين األفغاني الطابق األول رقم)

وجدة.
تم تمديد) (: الرأس ال االجس اعي)
 111.111 في) االجس اعي  الرأس ال 
حصة) (1.111 إلى) حقسم  درهم 
اجس اعية بقي ة)111)درهم للواحدة)

حوزعة كالسالي):
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السيد باب حم د)1.111)حصة)؛
املج وع):)1.111)حصة.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)
إلى)31)ديس 16.

اإلدارة) حها7  إسناد  تم  (: اإلدارة)
وحيد) بايا حم د ك سي1  السيد  إلى 

للشركة ملدة غي1 حمددة.
بكسابة) القانوني  تسجيل  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
1)1))تمت) يوليو) ((7 بوجدة بساريخ)

عدد)35335.
للخالصة واإلشارة

السيد حسن الخلوفي
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حكسب السيد حسن الخلوفي
زاوية شارع االسسقالل وزنقة ابن رشد الطابق)3 

ع ارة بنعدي)-)وجدة
الهاتف):)15.36.71.11.71
الفاكس):)5).15.36.71.11

SOCIETE CAP AZUR
SARL/A.U
R.C 18933

ب وجب حمضر الج ع العا7 بساريخ)
 SOCIETE(8))ديس 16)113))للشركة
لشريك) ش.ذ.7.7  (CAP AZUR
وحيد،)رأس حالها االجس اعي)11.111 
درهم وحقرها االجس اعي):)زاوية شارع)
الفسواكي وابن الخطاب الطابق الثاني)

رقم)3)وجدة،)قرر حا يلي):
تجديد املدير السابق والصالحيات)

وفقا ملحضر)8))ديس 16)113).
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
 (1(1 أغسطس) (4 بساريخ) بوجدة 

تمت عدد)9)16.
للخالصة واإلشارة

السيد حسن الخلوفي
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 RABAT AMBULANCE DE
SECOURS

SARL AU
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 
 111.111 (: رأس الها) وحيد  بشريك 
تجزئة) (: االجس اعي) وحقرها  درهم 
 ( شقة) (136 ع ارة) الحديقة 

العيايدة،)سال تقرر حا يلي):

حن اإلسعاف إلى) (: تغيي1 النشاط)

اإلسعاف)،)إنقاد وسحب املركبات.

حن تجزئة) (: تغيي1 املقر االجس اعي)

الحديقة ع ارة)136)شقة)))العيايدة)

سال.
الطابق االول) (( إلى اقاحة الهدى)

حي الهناء)بن كادة طنجة.

االجس اعية) التس ية  تغيي1 

 RABAT AMBULANCE DE حن)

.ISSAAF ECHAMAL(إلى(SECOURS

تغيي1 في القانون املؤسس للشركة.

كسابة) لدى  القانون  اإليداع  تم 

بسال)) اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ)31)أغسطس)1)1))تمت رقم)

.34919(:
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STE LB TRANSFERT
SARL AU

الرأس ال):)111.111)درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

ب قس�سى عقد عرفي بالصخي1ات)

وضع) تم  (،(1(1 يوليو) ((1 بساريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخصائص السالية):

 LB (: االجس اعية) التس ية 

.TRANSFERT

تمويل) (: االجس اعي) الهدف 

االحوال.
تجزئة) (1 رقم) (: االجس اعي) املقر 

الذهبية شارع الحسن الحسن الثاني)

الصخي1ات.

املدة االجس اعية):)99)سنة ابسداء)

حن تاريخ تأسيسها.

حدد) (: االجس اعي) الرأس ال 
 111.111 حبلغ) في  الشركة  راس ال 

درهم حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)

111)درهم للحصة وزعت ك ا يلي):

السيد لشهب بدر)1111)حصة)؛

السنة االجس اعية):)تبدأ حن فاتح)

يناير إلى)31)ديس 16 حن كل سنة.

التسيي1):)تم تعيين السيد لسهب)

ملدة) للشركة  وحيد  ك سي1  بدر،)

الوثائق) على  وك وقع  حمدودة،) غي1 

البنكية.

تم إيداع السجل السجاري ب كسب)

بس ارة) اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تمت ((1(1 أغسطس) ((7  بساريخ)
رقم):)3)1315.
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EXCLUSIVE INVEST
شركة حمدودة املسؤولية

RC : 31759

تأسيس شركة
وضع) تم  العرفي،) للعقد  تبعا 

املسؤولية) حمدودة  الشركة  قوانين 

ذات امل يزات السالية):

.EXCLUSIVE INVEST(:(التس ية

الهدف):)يسعلق نشاط الشركة ب):

اسسي1اد أي حنسج زراعي.

(- زراعي) نسج  أي  وتسويق  توزيع 

غذائي.

االستشارات والدراسات املسعلقة)

بأي حنسج غذائي)-)زراعي.

املشاركة املباشرة أو غي1 املباشرة)

األنشطة) على  يركز  حشروع  أي  في 

املقررة.

وتبادل) وبيع  وشراء) الحصول 

ج يع) واسسغالل  وإيداع  وت ثيل 

والت1اخيص) االخت1اع  براءات 

واالحسياز) والحصرية  والع ليات 

والعالحات السجارية لحساب الشركة)

الحصري.

األنشطة) حخسلف  عاحة  وبصفة 

حباشر) وغي1  حباشر  ارتباط  لها  التي 

توسيع) شأنها  وحن  الشركة  بهدف 

نشاط)-)الشركة.
(،11 رقم) (: االجس اعي) املقر 

السقسيم سل ة))،)لعيايدة،)سال.

املدة):)99)سنة.

حبلغ) في  حدد  (: الرأس ال)

 1111 إلى) حقس ة  درهم  (111.111

111)درهم) حصة اجس اعية حن فئة)

للواحدة.

السيد) يسي1ها  الشركة  (: اإلدارة)
أحين) حم د  السيد  بوكرين،) رضا 
بنغ وش والسيد هشا7 داودي ملدة)

غي1 حمددة.
السنة االجس اعية):)تبسدئ في فاتح)
شهر أغسطس وتنسهي في)31)حن شهر)

يوليو حن السنة املوالية.
الربح) حن  (5% تقسطع) (: األرباح)
طبقا) القانوني  لالدخار  الصافي 
للقانون والباقي يوضع تمت تصرف)

الج ع العا7 العادي.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية ب دينة سال.
109 P

 STE GLOCOM
SARL

 (4 ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ في)
أكسوبر)119)،)بطنجة قد تم تأسيس)
بالسجل) املقيدة  (GLOCOM شركة)
والتي) (11((57 رقم) تمت  السجاري 

تم ل الخصائص السالية):
GLOCOM(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

الهدف االجس اعي):)هدف الشركة)
باملغرب ك ا بالخارج لحسابها الخاص)

أو لحساب غي1ها):
السجارة) والبيع،) السواصل 
السلع) لج يع  والت1ويج  اإللكت1ونية 

والبضائع.
ج يع ع ليات السصدير االسسي1اد)
عاحة) بصفة  واملناقصة  شراء) بيع 
املنسجات) لج يع  أنواعها  بج يع 

والخدحات.
الع ليات) كل  عاحة،) وبصفة 
املالية،) الصناعية،) السجارية،)
العقارية،)والغي1 عقارية والتي بإحكانها)
السن ية بصفة حباشرة أو غي1 حباشرة)
لهذا الهدف أو ألي هدف ح اثل أو)
حشابه أو حن طبيعسه إنعاش وتطوير)

الث1وة االجس اعية.
111.111)درهم حجزأ) رأس املال):)
بقي ة) اجس اعية  حصة  (1111 إلى)
درهم للحصة الواحدة حوزعة) (111

على الشكل السالي):
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ساه ت) بوشرى  اجبوه  السيد 
بقي ة خ سون ألف درهم.

بقي ة) زهي1 ساهم  اجبوه  السيد 
خ سون ألف درهم.

حن تاريخ) سنة إبسداء) (99 (: املدة)
تأسيس الشركة.

السنة املالية):)تبسدئ في فاتح يناير)
وتنسهي في)31)ديس 16 حن كل سنة.

املقر االجس اعي):)شارع أبي الحسن)
الشادلي،)إقاحة وردة،)رقم))،)الطابق)

السفلي طنجة.
التسيي1):)تم تعيين السيدة اجبوه)
بوشرى والسيد اجبوه زهي1 حسي1ين)

للشركة ملدة غي1 حمدودة.
االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 
بطنجة) السجارية  باملحك ة  القانوني 
رقم) تمت  ((119 ديس 16) (9 يوحه)

.((8455
حقسطف للنشر واالشهار
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PLATEL DISTRIBUTION
SARL AU

تأسيس شركة
 PLATEL (: الشركة) اسم 

.DISTRIBUTION SARL AU
تاجر الج لة) (: الهدف االجس اعي)

لألطع ة املحفوظة.
الكائن) املحل  (: االجس اعي) املقر 
الطابق السفلي الحي الصناعي) (151

سال.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)
بوسسة) ك ال  (1111 إلى) حقس ة 
للحصة) درهم  (111 فئة) حن  حصة 

الواحدة.
التسيي1):)ك ال بوسسة.

(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 
.31745
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BRAOUR RAIL
SARL AU

تأسيس شركة
 BRAOUR RAIL (: الشركة) اسم 

SARL AU
تاجر وسيط) (: الهدف االجس اعي)
تاجر) والسصدير،) باالسسي1اد  يقو7 

وسيط.

نوباليا) زنقة  (4 (: االجس اعي) املقر 
حي) (1 بلوك) (17 قطاع) (4 تجزئة)

الرياض الرباط.
درهم) (11.111 (: رأس ال الشركة)
حنصف ورح ا حصة) (111 حقس ة)
حن فئة)111)درهم للحصة الواحدة.

التسيي1):)حنصف ورح ا.
السجاري)) بالسجل  السقييد  رقم 

.145(79
112 P

ELIOTT & MARKUS AFRICA
SARL

رأس املال):)111.111)درهم
املقر االجس اعي):)4)شارع حفسكر)

حكسب رقم))1)الطابق رقم)4 
الدار البيضاء

رقم السجل السجاري):)318973
الج ع) اجس اع  قرار  ب وجب 
واالسسثنائي) السنوي  العادي  العا7 
 GURVAN HENRI السيد) يرى 
  ELIOTT(&(MARKUS ح ثل شركة)
 GWÉNAËL والسيدة) (AFRICA
 HENRI ELIOTT MARKUS
 (1(1 يوليو) ((9 بساريخ) (FRANCE
بالنظر إلى الوضع ال الي للشركة أنه)
 75 تم الوصول إلى خسارة أكث1 حن)
بال ائة حن رأس ال ال وبالسالي وفقا)
للقانون قرر حدراء)الشركة اسس رارية)
هذه) بسصحيح  ويسعهدون  النشاط 

الحالة في ال واعيد القانونية.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
البيضاء) بالدار  السجارية  املحك ة 
يوليو) ((9 بساريخ) (511(4 تمت رقم)

.(1(1
113 P

YK OUJDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأس ال):)11.111)درهم
املقر االجس اعي):)59،)شارع)

الزرقطوني الطابق)6)الرقم)18 
الدار البيضاء

السجل السجاري):)61)415
للج ع) العرفي  العقد  ب قس�سى 
العا7 االسسثنائي املؤرخ ب)7))ف16اير)
ذات) الشركة  شركاء) قرر  ((1(1
 YK OUJDA املحدودة) املسؤولية 

حا يلي):

(،59 اإلجس اعي) ال قر  تمويل 
الرقم) (6 الطابق) الزرقطوني  شارع 
العنوان) إلى  الدار البيضاء) (18
 GALERIE MARCHANDE (: السالي)

MARJANE(-(OUJDA)؛
قانون) حن  (43 البند) تعديل 

الشركة.
تعديل النظا7 األسا�سي للشركة.

طرف) حن  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدار  السجارية  املحك ة 
رقم) تمت  ((1(1 يونيو) (17 بساريخ)

.736151
لإليداع والنشر
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SIKA MAROC
شركة حجهولة

برأس حال):)178.111.111)درهم
املقر االجس اعي):)املنطقة الصناعية)

أوالد صالح ص.ب))718)191 
بوسكورة الدار البيضاء

السجل السجاري):)38313
خاص) عقد  شروط  ب وجب 
 SIKA شركة) ((1(1 حاي) ((( بساريخ)
شركة حجهولة برأس ال) (،MAROC
حقرها) يقع  درهم  (178.111.111
املنطقة) البيضاء،) الدار  في  الرئي�سي 
في) وحسجلة  صالح  أوالد  الصناعية 
البيضاء) بالدار  السجاري  السجل 
 SODAP(تمت الرقم)38313)وشركة
شركة حجهولة برأس ال) (،MAROC
درهم حقرها اإلجس اعي) (5.111.111
حد) (- البيضاء) الدار  في  املسجل 
694)9)الساحل وحسجلة في) سوالم)
السجل السجاري للدار البيضاء)تمت)

رقم)39611.
حن) اإلندحاج  حشروع  أسسوا 
 SODAP شركة) استيعاب  خالل 
 SIKA شركة) قبل  حن  (MAROC
خصائصه) تس ثل  والتي  (MAROC

الرئيسية في ا يلي):
دوافع وأغراض االندحاج.

في) الشركسين  بين  للسكاحل  نظرا 
املنسجات) وتسويق  تصنيع  حجال 
العالجية والسك يلية للبناء)والهندسة)
فإن اندحاج الشركات ي ثل) املدنية،)
حصلحة في تبسيط النظا7 والكفاءة)

اإلدارية.

تمديد املساه ات
وخصو7) أصول  وتقييم  تمديد 
على) يعس د  املندحجة  الشركة 
حارس) (31 في) املقفلة  الحسابات 
شركة) إلى  نقلها  ويسم  (،(1(1
القي ة) أساس  على  املغرب  سيكا 
الحقيقية لألصول وخصو7 الشركة)
املندحجة عن طريق االندحاج املحدد)

باسسخدا7 املنهجية السالية):
حن) تسكون  التي  األصول  تخضع 
براءات االخت1اع والعالحات السجارية)
وحقوق) امل اثلة  والقيم  والحقوق 
والشهرة) والسجارية  الفكرية  امللكية 
إلى إعادة تقييم حن قبل الخ16اء)في ا)
الصافية) الحسابية  بالقي ة  يسعلق 
املرجعية) الحسابات  في  املوضحة 
قي تها) لسمديد  املندحجة  للشركة 

الحقيقية.
والخصو7) لألصول  بالنسبة 
الحقيقية) القي ة  تعس16  األخرى،)
الصافية) الحسابية  للقي ة  حساوية 
للشركة) املرجعية  الحسابات  في 

املندحجة.
األصول الصافية.

املبلغ اإلج ال لألصول املندحجة)
48.595.914.54))درهم.

حن) املسسمق  املطلوب  املبلغ 
املندحج)91.359.54).95)درهم

الصافية) األصول  أي 
153.315.555.11)درهم.

حكافأة املساه ات.
لألصل) الحسابي  املقابل  يقدر 
في) املس ثل  حاروك  لسوداب  الصافي 
رأس ال) في  حاروك  سيكا  حساه ة 
السندات) بإلغاء) حاروك  سوداب 
املحسفظ بها حن طرف شركة سيكا)
سوداب) رأس ال  داخل  حاروك 
 153.315.555.11 ب بلغ) حاروك،)

درهم.
نقل) (- حلكية األصول والس سع بها)

الخصو7.
املغرب) سيكا  شركة  سس سلك 
وحقوق) بأصول  والس سع  امللكية 
املندحجة) حاروك  سوداب  شركة 
انطالقا حن اليو7 الذي سسكون فيه)

هذه املساه ات نهائية نتيجة لالنتهاء)

األخي1ة حن االندحاج.
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أن) صراحة  الذكر  يسوجب 

التي) والسلبية  النشطة  الع ليات 

اندحاجها) تم  التي  الشركة  بها  تقو7 

 (1(1 أبريل) (1 بين) حا  الفت1ة  في 

لالندحاج) النهائي  االنتهاء) وتاريخ 

أنه) القانون  بمكم  اعسبارها  سيسم 

تم إجراؤها لصالح الحساب الخاص)

لشركة سيكا حاروك.

الظروف) (- اإلندحاج) تمقيق 

املعلقة

لن يصبح حشروع االندحاج نهائيا)

حتى اليو7 الذي سيسم فيه استيفاء)

الشروط السابقة.

لخ سة) املغرب  سيكا  احسالك 

أسهم داخل شركة سوداب حاروك)

سي كنها حن الوصول لنسبة)100% 

لرأس ال شركة) املكونة  األسهم  حن 

سوداب حاروك.

االسسثنائي) العا7  الج ع  حوافقة 

للشركة املندحجة على االندحاج.

إيداع في حكسب املحك ة.

تم) القانونية،) لألحكا7  وفقا 

تقديم نسخسين أصليسين حن حعاهدة)

االندحاج إلى كاتب املحك ة السجارية)

 (1(1 حاي) ((7 في) البيضاء) بالدار 

تمت رحق)735143.
لإليداع والنشر
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SODAP MAROC
شركة حجهولة

الرأس ال : 5111.111 درهم

املقر االجس اعي : تجزئة )9 و 94 

املنطقة الصناعية للساحل 6411) 

111BP حد السوالم

السجل السجاري : 39611

ب وجب شروط عقد خاص بساريخ)

 SODAP شركة) (،(1(1 حاي) (((

شركة حجهولة برأس ال) (،MAROC

درهم حقرها االجس اعي) (5.111.111

حد) (- البيضاء) الدار  في  املسجل 

وحسجلة) الساحل  (9(694 سوالم)

البيضاء للدار  السجاري  السجل  في 

 SIKA وشركة) (39611 رقم) تمت  (

برأس ال) حجهولة  شركة  (MAROC

حقرها) يقع  درهم  (178.111.111

املنطقة) البيضاء،) الدار  في  الرئي�سي 

في) وحسجلة  صالح  أوالد  الصناعية 

السجل السجاري بالدار البيضاء)تمت)

الرقم)38313،

حن) اإلندحاج  حشروع  أسسوا 

 SODAP شركة) استيعاب  خالل 

 SIKA شركة) قبل  حن  (MAROC

خصائصه) تس ثل  والتي  (MAROC

الرئيسية في ا يلي):

دوافع وأغراض االندحاج.

في) الشركسين  بين  للسكاحل  نظرا 

املنسجات) وتسويق  تصنيع  حجال 

العالجية والسك يلية للبناء)والهندسة)

فإن اندحاج الشركات ي ثل) املدنية،)

حصلحة في تبسيط النظا7 والكفاءة)

اإلدارية.

تمديد املساه ات

وخصو7) أصول  وتقييم  تمديد 

على) يعس د  املندحجة  الشركة 

حارس) (31 في) املقفلة  الحسابات 

شركة) إلى  نقلها  ويسم  (،(1(1

القي ة) أساس  على  املغرب  سيكا 

الحقيقية لألصول وخصو7 الشركة)

املندحجة عن طريق االندحاج املحدد)

باسسخدا7 املنهجية السالية):

حن) تسكون  التي  األصول  تخضع 

براءات االخت1اع والعالحات السجارية)

وحقوق) امل اثلة  والقيم  والحقوق 

والشهرة) والسجارية  الفكرية  امللكية 

إلى إعادة تقييم حن قبل الخ16اء)في ا)

الصافية) الحسابية  بالقي ة  يسعلق 

املرجعية) الحسابات  في  املوضحة 

قي تها) لسمديد  املندحجة  للشركة 

الحقيقية.

والخصو7) لألصول  بالنسبة 

الحقيقية) القي ة  تعس16  األخرى،)

الصافية) الحسابية  للقي ة  حساوية 

للشركة) املرجعية  الحسابات  في 

املندحجة.

األصول الصافية.
املبلغ اإلج ال لألصول املندحجة)

48.595.914.54))درهم.
حن) املسسمق  املطلوب  املبلغ 

املندحج)91.359.54).95)درهم
الصافية) األصول  أي 

153.315.555.11)درهم.
حكافأة املساه ات.

لألصل) الحسابي  املقابل  يقدر 
في) املس ثل  حاروك  لسوداب  الصافي 
رأس ال) في  حاروك  سيكا  حساه ة 
السندات) بإلغاء) حاروك  سوداب 
املحسفظ بها حن طرف شركة سيكا)
سوداب) رأس ال  داخل  حاروك 
 153.315.555.11 ب بلغ) حاروك،)

درهم.
نقل) (- حلكية األصول والس سع بها)

الخصو7.
املغرب) سيكا  شركة  سس سلك 
وحقوق) بأصول  والس سع  امللكية 
املندحجة) حاروك  سوداب  شركة 
انطالقا حن اليو7 الذي سسكون فيه)
هذه املساه ات نهائية نتيجة لالنتهاء)

األخي1 حن االندحاج.
أن) صراحة  الذكر  يسوجب 
التي) والسلبية  النشطة  الع ليات 
اندحاجها) تم  التي  الشركة  بها  تقو7 
 (1(1 أبريل) فاتح  بين  حا  الفت1ة  في 
لالندحاج) النهائي  االنتهاء) وتاريخ 
أنه) القانون  بمكم  اعسبارها  سيسم 
تم إجراؤها لصالح الحساب الخاص)

لشركة سيكا حاروك.
الظروف) (- اإلندحاج) تمقيق 

املعلقة
لن يصبح حشروع االندحاج نهائيا)
حتى اليو7 الذي سيسم فيه استيفاء)

الشروط السابقة.
لخ سة) املغرب  سيكا  احسالك 
أسهم داخل شركة سوداب حاروك)
سي كنها حن الوصول لنسبة)100% 
لرأس ال شركة) املكونة  األسهم  حن 

سوداب حاروك.
االسسثنائي) العا7  الج ع  حوافقة 

للشركة املندحجة على االندحاج.
إيداع في حكسب املحك ة.

تم) القانونية،) لألحكا7  وفقا 

تقديم نسخسين أصليسين حن حعاهدة)

االندحاج إلى كاتب املحك ة السجارية)

 (1(1 حاي) ((7 في) البيضاء) بالدار 

تمت رحق)735143.

لإليداع والنشر
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SODAP MAROC
شركة حجهولة

الرأس ال : 5.111.111 درهم

املقر االجس اعي : تجزئة )9 و 94 

املنطقة الصناعية للساحل 6411) 

111BP حد السوالم

السجل السجاري : 39611

 SODAP االندحاج النهائي لشركة)

 SIKA شركة) قبل  حن  (MAROC

 MAROC

 SODAP قرر املساه ون لشركة)

شركة حجهولة برأس ال) (،MAROC

قدره)5.111.111)درهم حقرها تجزئة)

)9)و)94)املنطقة الصناعية للساحل)

-)حد السوالم،)حا يلي):

الشرط السابق) اإلقرار باستيفاء)

 SIKA بإشراك) املسعلق  لالندحاج 

فردية) أسهم  لخ سة  (MAROC SA

ح ا يس ح) (،SODAP MAROC حن)

حن األسهم التي) (100% لها باحسالك)
(،SODAP MAROC(تشكل))رأس ال

املوافقة على ج يع أحكا7 ع لية)

واملك لة) املعدلة  بصيغتها  االندحاج 

1)الذي ب وجبه تساهم) بامللحق رقم)

أصولها) بج يع  (SODAP MAROC

حن) ( (SIKA MAROC إلى) والتزاحاتها 

االندحاج) استيعابها عن طريق  أجل 

بأثر) (SIKA MAROC الشركة) بهذه 
رجعي اعسبارا حن فاتح أبريل)1)1)

 SODAP شركة) بمل  اإلقرار 

MAROC،)وليس السصفية.

طرف) حن  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ ب16شيد  السجارية   املحك ة 

 4)أغسطس)1)1))تمت رقم)1155.
لإليداع والنشر
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SIKA MAROC
شركة حجهولة برأس ال 
64.1111.111) درهم

املقر االجس اعي : املنطقة الصناعية 
أوالد صالح ص.ب 1.181).191 

بوسكورة
الدار البيضاء

السجل السجاري : 38313
 SODAP االندحاج النهائي لشركة
 SIKA  حن قبل شركة MAROC

MAROC
 SIKA لشركة) املساه ون  قرر 
شركة حجهولة برأس ال) (،MAROC
حقرها) درهم،) ((64.111.111 قدره)
املنطقة الصناعية أوالد صالح ص.ب)

181 1).191)بوسكورة،)حا يلي):
الشرط السابق) اإلقرار باستيفاء)
 SIKA بإشراك) املسعلق  لالندحاج 
فردية) أسهم  لخ سة  (MAROC SA
ح ا يس ح) (،SODAP MAROC ( حن)
حن األسهم التي) (100% لها باحسالك)
تشكل رأس ال))SODAP MAROC)؛

الالزحة) بالسصحيمات  االعت1اف 
التي يجب إجراؤها على بعض أحكا7)
في) الواردة  والضرائب  املحاسبة 
البنود)5.1)و).5)وbii.6.5)حن حسودة)
)))حاي) اتفاقية االندحاج املوقعة في)

،(1(1
املوافقة على ج يع أحكا7 ع لية)
واملك لة) املعدلة  بصيغتها  االندحاج 
1)الذي ب وجبه تساهم)) بامللحق رقم)
وبج يع أصولها) (SODAP MAROC
حن) (SIKA MAROC إلى) والتزاحاتها 
االندحاج) استيعابها عن طريق  أجل 
بأثر) (SIKA MAROC ( بهذه الشركة)

رجعي اعسبارا حن فاتح أبريل)1)1).
))يوليو) استبدال قرارات حمضر)
1)1))بسلك الواردة في تعديل)4)يوليو)

1)1))؛
 SODAP شركة) بمل  االعت1اف 

MAROC،)وليس السصفية.
طرف) حن  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدار  السجارية  املحك ة 
تمت رقم) ((1(1 أغسطس) (3 بساريخ)

.741637

خاص) عقد  شروط  ب وجب 

شركة)) (،(1(1 حاي) ((( بساريخ)

حجهولة) شركة  (،SIKA MAROC

يقع) درهم  برأس ال178,000)

البيضاء،) الدار  في  الرئي�سي  حقرها 

صالح) أوالد  الصناعية  املنطقة 

وحسجلة في السجل السجاري بالدار)

البيضاء)تمت الرقم)38313)وشركة))

شركة حجهولة) (،SODAP MAROC

حقرها) درهم،) برأس ال5,000)

االجس اعي املسجل في الدار البيضاء،)

حد سوالم)694)9)الساحل وحسجلة)

البيضاء) للدار  السجاري  السجل  في 

تمت رقم)39611.

حن) االندحاج  حشروع  أسسوا 

 SODAP ( شركة) استيعاب  خالل 

 SIKA شركة) قبل  حن  (MAROC

خصائصه) تس ثل  والتي  (MAROC

الرئيسية في ا يلي):

دوافع وأغراض االندحاج.

في) الشركسين  بين  للسكاحل  نظرا 

املنسجات) وتسويق  تصنيع  حجال 

العالجية والسك يلية للبناء)والهندسة)

فإن اندحاج الشركات ي ثل) املدنية،)

حصلحة في تبسيط النظا7 والكفاءة)

اإلدارية.

))-)تمديد املساه ات.

وخصو7) أصول  وتقييم  تمديد 

على) يعس د  املندحجة  الشركة 

حارس) (31 في) املقفلة  الحسابات 

شركة) إلى  نقلها  ويسم  (،(1(1

القي ة) أساس  على  املغرب  سيكا 

الحقيقية لألصول وخصو7 الشركة)

املندحجة عن طريق االندحاج املحدد)

باسسخدا7 املنهجية السالية):

حن) تسكون  التي  األصول  تخضع 

براءات االخت1اع والعالحات السجارية)
وحقوق) امل اثلة  والقيم  والحقوق 

والشهرة) والسجارية  الفكرية  امللكية 

إلى إعادة تقييم حن قبل الخ16اء)في ا))

الصافية) الحسابية  بالقي ة  يسعلق 

املرجعية) الحسابات  في  املوضحة 

قي تها) لسمديد  املندحجة  للشركة 

الحقيقية.

والخصو7) لألصول  بالنسبة 
الحقيقية) القي ة  تعس16  األخرى،)
الصافية) الحسابية  للقي ة  حساوية 
للشركة) املرجعية  الحسابات  في 

املندحجة.
األصول الصافية):

املندحج) لألصول  اإلج الي  املبلغ 
 248(595(914,54

حن) املسسمق  املطلوب  املبلغ 
املندحدج لألصول)359,54)290)95

 153 315 الصافية) األصول  أي 
555,00

3)-)حكافأة املساه ات
لألصل) الحسابي  املقابل  يقدر 
في) املس ثل  حاروك  لسوداب  الصافي 
رأس ال) في  حاروك  سيكا  حساه ة 
السندات) بإلغاء) حاروك  سوداب 
شركة) طرف  حن  بها  املحسفظ 
سيكاحاروك داخل رأس ال سوداب)

حاروك،)ب بلغ)555,00)305)153
(- حلكية األصول والس سع بها) (- (4

نقل الخصو7
املغرب) سيكا  شركة  سس سلك 
وحقوق) بأصول  والس سع  امللكية 
املندحجة) حاروك  سوداب  شركة 
انطالقا حن اليو7 الذي سسكون فيه)
هذه املساه ات نهائية نتيجة لالنتهاء)

األخي1 حن االندحاج.
أن) صراحة  الذكر  يسوجب 
التي) والسلبية  النشطة  الع ليات 
اندحاجها) تم  التي  الشركة  بها  تقو7 
و) ((1(1 في الفت1ة حا بين فاتح أبريل)
النهائي لالندحاج سيسم) تاريخ االنتهاء)
تم) أنه  القانون  بمكم  اعسبارها 
الخاص) الحساب  لصالح  إجراؤها 

لشركة سيكا حاروك.
الظروف) (- ( تمقيق االندحاج) (- (5

املعلقة.
لن يصبح حشروع االندحاج نهائيا)
حتى اليو7 الذي سيسم فيه استيفاء)

الشروط السابقة.
لخ سة) املغرب  سيكا  احسالك 
أسهم داخل شركة سوداب حاروك)
سي كنها حن الوصول لنسبة)%100 
حن األسهم املكونة لرأس حال شركة)

سوداب حاروك)؛

االسسثنائي) العا7  الج ع  حوافقة 
للشركة املندحجة على االندحاج.
6)-)إيداع في حكسب املحك ة.

تم) القانونية،) لألحكا7  وفقا 
تقديم نسخسين أصليسين حن حعاهدة)
االندحاج إلى كاتب املحك ة السجارية)
 (1(1 حاي) ((7 في) البيضاء) بالدار 

تمت الرقم)735143.
لإليداع والنشر

118 P

SCRATCH
SARL

الرأس ال : 111.111.) درهم.
5، زنقة املسنبي كوتي الدار البيضاء.

السجل السجري : 74819.
ب قس�سى العقد العرفي للج ع العا7)
 (1(1 يونيو) (31 االسسثنائي املؤرخ ب)

لشركة)SCRATCH)تقرر حا يلي):
النظا7) صياغة  وإعادة  تمديث 

األسا�سي للشركة)؛
تجديد اإلدارة)؛

طرف) حن  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدار  السجارية  املحك ة 
رقم) تمت  ((1(1 يوليوز) (3 بساريخ)

.738168
للإليداع والنشر
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SCRATCH
SARL

الرأس ال : 111.111.) درهم.
5، زنقة املسنبي كوتي الدار البيضاء.

السجل السجري : 74819.
للج ع) العرفي  العقد  ب قس�سى 
3))حارس) العا7 االسسثنائي املؤرخ ب)
1)1))لشركة)SCRATCH)تقرر حا يلي):

الورثة) الشركاء) على  املوافقة 
الجدد واسس رار الشركة)؛

املسوفى) الشريك  حصص  تقاسم 
لرأس) الجديد  بالسوزيع  واالعت1اف 

حال الشركة)؛
تعديل النظا7 األسا�سي للشركة)؛

طرف) حن  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدار  السجارية  املحك ة 
رقم) تمت  ((1(1 حاي) (18 بساريخ)

.734899
للإليداع والنشر

120 P



11177 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

NEP AGRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأس ال 111.111 درهم
املقر االجس اعي : 7.ص، لساسفة، 

تجزئة ال16كة، رقم 11 - الدار 
البيضاء 1191).

السجل السجاري : 395133.
السعريف الضريبي : )57)514).

للج ع) العرفي  العقد  ب قس�سى 
العا7 االسسثنائي املؤرخ ب)4))يونيو)
 NEP AGRO(1)1))قرر شركاء)شركة

حا يلي):
السصفية) تقرير  على  املوافقة 
وحسابات السصفية النهائية للشركة)؛

الكاحل) السفريغ  املصفي  حنح 
والنهائي لواليسه)؛

للسصفية) الخساحي  السثبيت 
النهائية للشركة.

طرف) حن  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدار  السجارية  املحك ة 
بساريخ) (741511 رقم) تمت 

.(1(1/17/(1
للإليداع والنشر

121 P

FLEXO LEAN ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة
الرأس ال 11.111.111 درهم
املقر االجس اعي : 59، شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 18 - الدار 
البيضاء.

السجل السجاري : 41)8)4
للج ع) العرفي  العقد  ب قس�سى 
العا7 االسسثنائي املؤرخ ب)4))يوليوز)
ذات) الشركة  شركاء) قرر  ((1(1

املسؤولية املحدودة
 FLEXO LEAN ENGINEERING

حا يلي):
حصة) (33 املصادقة على تفويت)
اجس اعية التي ي سلكها كل حن السيد)
 LOUNIS والسيد) (AFFI ZAKARIA
لفائدة) الشركة  في  (MOUHOUB

.ADJAR ZOUBIR(السيد
 AFFI ZAKARIA اسسقالة السيد)

حن حنصبه ك سي1 للشركة.)

 ADJADI ZOUBIR تعيين السيد)
غي1) ملدة  للشركة  جديد  ك سي1 

حمدودة.
قانون) حن  (43 البند) تعديل 

الشركة.
طرف) حن  القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء) بالدار  السجارية  املحك ة 
رقم) تمت  ((1(1/18/1( بساريخ)

.74(795
للإليداع والنشر
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حكسب حم د بوزبع

ت ارة

SOCIETE ABOUELAZIZ
تأسيس ش.ذ.7.7

ب قس�سى عقد عرفي حرر بالرباط)
في)))/1/17)1)،)تم تمرير القوانين)
ح يزاتها) ش.ذ..7.7  ل  األساسية 

كالسالي):
 SOCIETE (: التس ية)

ABOUELAZIZ)ش.ذ.7.7
الهدف):)للشركة األهداف السالية):

-)إنساج وتعبئة البيض)؛
الدواجن) علف  صناعة  (-
الخاصة) لإلحسياجات  املخصص 

لنشاط الشركة)؛
سائل) إلى  البيض  تمويل  (-

وحسحوق)؛
-)تث ين الفضالت.

زنقة) (،4 أكدال،) الرباط،) (: املقر)
واد زيز،)شقة)7.

درهم) ((11.111 (: املال) رأس 
فئة) حن  حصة  ((111 على) حقس ة 
111)دراهم للواحدة حسددة وحوزعة)

بين الشركاء)كالسالي):
-)السيد حسن أبو العزيز):)1111 

حصة.
(: العزيز) أبو  رشيدة  السيدة  (-

1111)حصة.
تسي1 الشركة ملدة غي1) (: التسيي1)
حمدودة حن طرف السيد حسن أبو)

العزيز والسيدة رشيدة أبو العزيز.
:)تبسدئ في فاتح) السنة الحسابية)

يناير وتنسهي في)31)ديس 16.

يو7) حن  تبسدئ  سنة  (99 (: املدة)

تقييد الشركة بالسجل السجاري.

الذخي1ة) خصم  بعد  (: األرباح)

لقرار) تبعا  الباقي  يوزع  القانونية 

إنصافا حسب حصص كل) الشركاء)

واحد حنهم.

تم) (: القانوني) اإليداع 

بساريخ) بالرباط  السجارية  باملحك ة 

7)/1/18)1))تمت عدد)31)116.

تقييد) تم  (: السجاري) السجل 

السجل) حصلحة  لدى  الشركة 

السجارية) باملحك ة  السجاري 

بساريخ) (145(41 بالرباط تمت عدد)

.(1(1/18/(7
حن أجل االسسخالص والبيان
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SOCIETE OXY FLUID
SARL AU

حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

(،(1(1 يوليوز) (19 بساريخ) وحسجل 

شركة حمدودة املسؤولية) تم إنشاء)

تم ل) والتي  الوحيد،) الشريك  ذات 

الخصائص السالية):

 SOCIETE OXY FLUID(:(التس ية

.SARL AU

حعدات) بيع  (: االجس اعي) الهدف 

الصناعية) اللحا7  حعدات  وتوريد 

الطبية بالغاز.
 111.111 (: الشركة) رأس ال 

درهم.

حصين) حمل  (: االجس اعي) املقر 

سال الجديدة) (- (( تجزئة عين عينب)

-)سال.

حدة الشركة):)99)سنة ابسداء)حن)

تاريخ الساسيس.

التسيي1):)تم تعيين السيد الحسن)

جناتي ادري�سي ك سي1 للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبسدائية) باملحك ة  القانوني 

بساريخ) (34811 رقم) تمت  بسال 

.(1(1/18/16
حقسطف وبيان
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SOCIETE TA GROUT
SARL

حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 
قرر) (،(1(1 أغسطس) (1( بساريخ)

املشاركون في الشركة حا يلي):
تفويت حصص

بنعي�سى) بل حجوب  السيد  فوت 
 111 (: لفائدة السيد اوطيب ياسين)

حصة.
بنعي�سى) بل حجوب  السيد  فوت 
 111 (: يونس) توفيق  السيد  لفائدة 

حصة.
عدنان) اوالطيب  السيد  فوت 
 31 (: لفائدة السيد اوالطيب ياسين)

حصة.
فوت السيد توفيق عبد الح يد)
 31 (: يونس) توفيق  السيد  لفائدة 

حصة.
على) أصبح  الحصص  تقسيم 

الشكل السالي):
اي) حصة  (311 اوالطيب عدنان)
31111)درهم حن حج وع رأس املال.

حصة) (311 الح يد) عبد  توفيق 
درهم حن حج وع رأس) (31.111 اي)

املال.
حصة) (131 بنعي�سى) بل حجوب 
رأس) حج وع  حن  درهم  (13111 اي)

املال.
اي) حصة  (131 ياسين) اوالطيب 
13111)درهم حن حج وع رأس املال.

أي) حصة  (131 يونس) توفيق 
13111)درهم حن حج وع رأس املال.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 
بساريخ) بالرباط  السجارية  املحك ة 

1/18/18)1))تمت رقم))11613.
125 P

 SOCIETE INBIAT DE
 PRODUCTION ET
 FABRICATION DE

MATERIAUX
SARL AU

حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
(،(1(1 يوليوز) ((( بساريخ) وحسجل 
شركة حمدودة املسؤولية) تم إنشاء)
تم ل) والتي  الوحيد،) الشريك  ذات 

الخصائص السالية):
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 SOCIETE INBIAT (: التس ية)
 DE PRODUCTION ET
 FABRICATION DE MATERIAUX

.SARL AU
الهدف االجس اعي):)تصنيع الجبس)

وحواد البناء.
 111.111 (: الشركة) رأس ال 

درهم.
املقر االجس اعي):)شارع ابن الهيثم)
ودادية الخنساء)رقم)56)حي كري ة)-)

سال.
حدة الشركة):)99)سنة ابسداء)حن)

تاريخ السأسيس.
السيدة) تعيين  تم  (: التسيي1)

الوطيل ثورية ك سي1ة للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بسال) االبسدائية  باملحك ة  القانوني 
عدد) تمت  ((1(1/18/11 بساريخ)

.3483(
حقسطف وبيان
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CHAME KITTY COIFF
SARL AU

تفويت حصص.
تعيين حسي1 جديد

تمويل الشكل القانوني
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة) شركاء) قرر  ((1(1/17/11
شاحي كيتي كواف الكائن حقرها ب)
الهرهورة ت ارة) (11 إقاحة سعد رقم)

-)حا يلي):
لسيد) حن  حصة  ((51 تفويت) (-
حن) حصة  ((51 حم د،) عيوان 
 511 السيدة عيوان فاط ة الزهراء،)
إدريس،) عسيق  السيد  حن  حصة 
لصالح السيد صبور حم د أي)1111 
للحصة) درهم  (111 بقي ة) حصة 

الواحدة.
حم د) صبور  السيد  تعيين  (-
ك سي1 جديد ملدة غي1 حمدودة حكان)
السيدة فاط ة الزهراء)والسيد عسيق)

إدريس املسسقيالن.
-)تمويل الشكل القانوني للشركة)
»شاحي كيتي كواف»)حن شركة ذات)
املسؤولية املحدودة إلى شركى)»شاحي)
شركة ذات املسؤولية) كيتي كواف»)

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

القانوني) اإليداع  تم  وقد 

بساريخ) بالرباط  السجارية  باملحك ة 

5)/1/18)1))تمت عدد)116177.

127 P

STE BOLANWARE TRANS
(SOCIETE EN LIQUIDATION(

 Société à résponsabilité limitée

d’associe(unique

.Capital : 100.000 dirhams

Siège(social : madinat(el(wahda 

bloc(D(NR 985 - Lot(lwakala - 

Laayoune.

أغسطس) ((4 بساريخ) العيون،)

1)1)،)وعلى إثر حمضر عا7 اسسثنائي)

بالسعديالت) فردي  قرار  اتخاذ  تم 

السالية):

1)-)السصفية املحس لة للشركة.

Mr.En-(تعيين املصفي السيد(-((

.Naciri Abidine

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع  (-
السجاري) السجل  ب كسب  القانوني 

الضبط) كسابة  ب صلحة  امللحق 

للعيون،) االبسدائية  باملحك ة 

عدد) تمت  ((7/18/(1(1 بساريخ)

.(1(1/1979

128 P

DELTA OCEAN
.S.A

تعديالت قانونية
االسسثنائي) العا7  الج ع  إثر  على 

1)1))ملساهمي) أغسطس) (17 بساريخ)

شركة) (DELTA OCEAN شركة)

رأس الها) البالغ  اإلسم،) حجهولة 

(: درهم والكائن حقرها) (15.111.111

العيون املر�سى العيون،)تقرر):

السنفيذي) الرئيس  وفاة  إثبات 

السيد ح اش أح د)؛

تعيين السيد ح اش حم د ياسي1)

كرئيس تنفيذي جديد)؛

ح اش) للسيدة  الذحة  إبراء)

نسرين عن فت1ة تسيي1ها.

تعيين أعضاء)حجلس اإلدارة.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون)
رقم) تمت  ((1(1/18/(7 بساريخ)

.(1(1/1978
129 P

LAGNANET OLIVIERS
SARL

شركة حمدودة  حسؤولية.
رأس ال يبلغ 6.111.111) درهم.

حقرها االجس اعي : رقم 113 حنطقة 
لجننت.

حرر) عرفي،) عقد  ب قس�سى 
بالسطات بساريخ)1/13/17)1)):

تغيي1 الشكل القانوني للشركة حن)
شركة عقارية حدنية إلى شركة ذات)

املسؤولية حمدودة.
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
الضبط) كسابة  لدى  السجاري 
بساريخ) بسطات  االبسدائية  باملحك ة 

1)/1/17)1))تمت رقم)5995.
حن أجل الخالصة والبيان
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TOUALEB
SARL AU

في) حؤرخ  عقد  ملقررات  تبعا 
في) بالرباط  حسجل  ((1(1/16/(5
1/8/5)1))تم وضع القانون األسا�سي)
لشركة ذات املسؤولية حمدودة ذات)

الشريك الوحيد بامل يزات السالية):
.TOUALEB SARL AU(:(التس ية

السجاري) املركز  (: االجس اعي) املقر 
راحة البال تجزئة راحة البال ع ارة)

حسجر)35)سعيد حجي)-)سال.
وتاجر) ج لة  تاجر  (: املوضوع)

لل نسجات الطبية.
شبه) لل نسجات  تجزئة  بائع 

الطبية.
حسسورد لل نسجات شبه الطبية.

صندوق الت1ويج.
حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس الفعلي للشركة.
:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)
السيد حم د اساحة طوالب ملدة غي1)

حمددة.

111.111)درهم سعر) (: الرأس ال)
111)درهم للحصة حقس ة ك ا يلي):

 1111 (: طوالب) حم داساحة  (-
حصة.

املج وع):)1111)حصة.
السنة االجس اعية):)تبسدئ في فاتح)

يناير وتنسهي في)31)ديس 16.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

السجل السجاري رقم)31765.
رقم اإليداع):)34898.

131 P

 MOLUOGUO
DISTRIBUTION

SARL AU
في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

1/18/14)1))بالرباط.
األجهزة) بيع  (: االجس اعي) الهدف 

املعلوحاتية)-)السجارة.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)
فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 

111)للحصة لشريك وحيد):
 1111 بالعربي) نري ان  (: السيدة)

حصة.
حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

الساسيس النهائي.
حي وادي الذهب) (57 رقم) (: املقر)
تجزئة الفسح الشقة رقم)))سكيكينة)

-)ت ارة.
التسيي1):)نري ان بالعربي.

(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 
.131531

132 P

 HEALTHIA
SARL

في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 
1/17/16)1))بالرباط.

وشراء) بيع  (: االجس اعي) الهدف 
االسسي1اد) (- السج يل) حسسمضرات 

والسصدير.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)
فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 

111)للحصة لشريك وحيد):
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 511 الداحون) زكرياء) (: السيدة)
حصة.

 511 الداحون) فيصل  (: السيد)
حصة.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
الساسيس النهائي.

 76 إقاحة قيس حسجر رقم) (: املقر)
ساحة ربيعة العدوية الرباط)-)أكدال.

التسيي1):)زكرياء)الداحون.
(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

.116175
133 P

OCHO DESIGN
SARL AU

DISSOLUTION
االسسثنائي) العا7  للج ع  طبقا 
للشركة) االجس اعي  باملقر  تم  الذي 
وحيد) لشريك  املسؤولية  املحدودة 

OCHO DESIGN)قرر حا يلي):
-)انمالل الشركة،

أوالد) انسظار  املصفية  تعيين 
ح دان الساكنة بشارع الفرابي رقم)

14)حي حوالي الحسن)-)اطوان.
بالعنوان) حدد  (: السصفية) حقر 
السالي شارع الفرابي رقم)14)حي حوالي)

الحسن)-)تطوان.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1(1/18/(5 بالرباط) السجارية 

الرقم):))11617.
134 P

ZIPCOM
SARL AU

في) االسسثنائي  العا7  للج ع  تبعا 
حمدودة) للشركة  االجس اعي  املقر 
املسؤولية لشريك وحيد قرر حا يلي):

إقاحة) (: االجس اعي) املقر  تغيي1  (-
(- هرهورة) (9 ب) بنجاليو  الفردوس 

ت ارة)141)1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بالرباط  السجارية 
(: الرقم) تمت  ((1(1/18/(5

.116173
135 P

HALL GREEN
SARL

في) االسسثنائي  العا7  للج ع  تبعا 

حمدودة) للشركة  االجس اعي  املقر 

املسؤولية قرر شركاؤها حا يلي):

 341 -)قرر السيد سلوك بدر بيع)

حصة اجس اعية التي ي لكها للسيد)

اح د بنيوسف.

-)قرر السيد طارق بوخساين بيع)

ي لكها) التي  اجس اعية  حصة  (331

للسيد اح د بنيوسف.

-)قرر السيد عبد الناجي الحا�سي)

بيع)331)حصة اجس اعية التي ي لكها)

للسيد اح د بنيوسف.

حن) بدر  سلوك  السيد  اسسقالة 

اح د) السيد  وتعيين  الشركة  إدارة 

بنيوسف حديرا لها.

حن) (: القانوني) الشكل  تغيي1 

شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة)

حمدودة املسؤولية لشريك وحيد.

(: تغيي1 الهدف االجس اعي للشركة)

حقاول في أشغال البناء)-)السجارة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) بالرباط  السجارية 

5)/1/18)1))تمت الرقم)116174.

136 P

STE NTS MAGHREB
SARL

في) االسسثنائي  العا7  للج ع  تبعا 

حمدودة) للشركة  االجس اعي  املقر 

حسؤولية قرر شركاؤها حا يلي):

ب بلغ) الشركة  رأس ال  زيادة 

 511.111 لجلب) درهم  (1.511.111

 (.111.111 على) للحصول  درهم 

درهم حن خالل خلق)15.111)حصة)

اجس اعية بقي ة اس ية)111)درهم.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط بساريخ)14)يوليو)1)1))تمت)

الرقم)115467.

137 P

STE TECH SOLUTION
SARL AU

في) االسسثنائي  العا7  للج ع  تبعا 

حمدودة) للشركة  االجس اعي  املقر 

حسؤولية لشريك وحيد حا يلي):

قرر السيد نور الدين البقال بيع)

حصة اجس اعية التي ي لكها) (1111

للسيد عبد الرحيم حنكرير.

اسسقالة السيد نور الدين البقال)

حن إدارة الشركة وتعيين السيد عبد)

الرحيم حنكرير حديرا لها.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليو) (14 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت الرقم)115466.

138 P

STE EDUCALL MELIOREM
SARL

في) االسسثنائي  العا7  للج ع  تبعا 

حمدودة) للشركة  االجس اعي  املقر 

حسؤولية قرر شركاؤها حا يلي):
ب بلغ) الشركة  رأس ال  زيادة 

 111.111 لجلب) درهم  (411.111

 511.111 على) للحصول  درهم 

حصة) (4111 درهم حن خالل خلق)

اجس اعية بقي ة اس ية)111)درهم.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط بساريخ)14)يوليو)1)1))تمت)

الرقم)115469.

139 P

STE ISERVICE PRO
SARL

في) االسسثنائي  العا7  للج ع  تبعا 

حمدودة) للشركة  االجس اعي  املقر 

حسؤولية قرر شركاؤها حا يلي):

اسسقالة السيد بنعي�سى الساديلي)

السيد) وتس ية  الشركة  إدارة  حن 

املهدي الساديلي حديرا لها.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط بساريخ)14)يوليو)1)1))تمت)

الرقم)115468.

140 P

STE TECHNOGENE
SARL AU

 N° 240 HAY(NASR(TIFLET - SIDI
ALLA EL BAHRAOUI

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)
18)أغسطس)1)1))تم إقرار حا يلي):

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص) تم ل  والتي  املحدودة 

السالية):
.STE TECHNOGENE(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

السقليح) (: االجس اعي) الهدف 
تأطي1 واإلشراف) االصطناعي لألبقار،)

على حنسجي اللحو7 واأللبان.
 111.111 (: الشركة) رأس ال 

درهم.
حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.
 (41 رقم) (: االجس اعي) املقر 
عالل) سيدي  (- بتيفلت) النصر  حي 

البمراوي.
التسيي1):)السيد زايد حنان.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ) بتيفلت  االبسدائية 

أغسطس)1)1))تمت رقم)133.
141 P

STE SOLUBESTPRO
SARL AU

 RDC(N° 177 LOT(CHIBH(AL
 JAZIRA 1  TIFLET - SIDI(ALLA(EL

BAHRAOUI
ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)
5))أغسطس)1)1))تم إقرار حا يلي):

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص) تم ل  والتي  املحدودة 

السالية):
.STE SOLUBESTPRO(:(التس ية
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
الهدف االجس اعي):)حنعش عقاري.

 111.111 (: الشركة) رأس ال 
درهم.
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حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي.

الطابق السفلي) (: املقر االجس اعي)
  1 الجزيرة) شبه  تجزئة  (177 رقم)

بتيفلت)-)سيدي عالل البمراوي.
التسيي1):)السيد لغريب حسن.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) بتيفلت  االبسدائية 

أغسطس)1)1))تمت رقم)135.
142 P

STE AL MAJID LICHIFAA
SARL AU

 N° 261 LOTISSEMENT(NASSIM
AIN EL AOUDA TEMARA

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)
15)يوليو)1)1))تم إقرار حا يلي):

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 
الخصائص) تم ل  والتي  املحدودة 

السالية):
 STE AL MAJID (: التس ية)

.LICHIFAA
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
الهدف االجس اعي):)صيدلية.

 111.111 (: الشركة) رأس ال 
درهم.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي.

61))تجزئة) :)رقم) املقر االجس اعي)
النسيم عين عودة ت ارة.

التسيي1):)السيدة هند عالوي.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
بس ارة) االبسدائية  باملحك ة  السجاري 
بساريخ)6))أغسطس)1)1))تمت رقم)

.131515
143 P

 STE  CHAHD
INTERNATIONAL SERVICES

SARL AU
ب قس�سى عقد عرفي حمرر بساريخ)
نظا7) تكوين  تم  ((1(1 يونيو) (((
وحيد) شريك  ذات  لشركة  أسا�سي 

خصائصها كالسالي)):

 STE  CHAHD (: التس ية)

 INTERNATIONAL SERVICES

.SARL AU

الهدف):)ت ارس الشركة األهداف)

السالية):

وكالة تمويل األحوال.

11،)حي) :)حسجد) املقر االجس اعي)

الرح ة)-)سال.

 111.111 (: رأس املال االجس اعي)

حصة قي ة) (1111 درهم حقسم إلى)

كل واحدة)111)درهم.

التسيي1):)تم تعيين السيد عبد هللا)

البوعزاوي الحاحل لبطاقة السعريف)

ك سي1) (AB 3(9163 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غي1 حمدودة.

وضع) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط) كسابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحك ة االبسدائية بسال تمت رقم)

السجل السجاري))31747.

144 P

STE  FIDARED SERVICES
SARL AU

ب قس�سى ج ع عا7 اسسثنائي حرر)

قرر) ((1(1 يوليو) ((4 في) الرباط  في 

 FIDARED الشريك الوحيد للشركة)

الشريك) ذات  ش.7.7.) (SERVICES

الوحيد خصائصها حا يلي)):

طرف) حن  حصة  (1111 تفويت)

السيد) إلى  الق وس  هشا7  السيد 

يوسف الغزالي.

الق وس) هشا7  السيد  اسسقالة 

حن حنصبه ك سي1 للشركة.

الغزالي) يوسف  السيد  تعيين 

ك سي1 وحيد للشركة.

تعديل املواد)6،)7،)13)حن القانون)

األسا�سي للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط)) السجارية  باملحك ة  الضبط 

 (4 بساريخ) (116168 ( رقم) تمت 

أغسطس)1)1).

145 P

STE  GROUPE EL AALEJ
SARL AU

 15 ب قس�سى عقد عرفي حمرر في)
1)1))تم تكوين نظا7 أسا�سي) يونيو)
لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

شريك وحيد خصائصها كالسالي)):
 STE  GROUPE EL (: التس ية)

.AALJ
الهدف):)ت ارس الشركة األهداف)

السالية):
أع ال البناء.

السنظيف الصناعي.
االسسي1اد والسصدير.

الطابق األر�سي) (: املقر االجس اعي)
زنقة جنا) (ISK تجزئة) (15 شقة رقم)

قطاع)9)حي الرياض الرباط.
 111.111 (: رأس املال االجس اعي)
حصة قي ة) (1111 درهم حقسم إلى)

كل واحدة)111)درهم.
تم تعيين السيد حم د) (: التسيي1)
أحين العلج الحاحل لبطاقة السعريف)
ك سي1) (AB(59116 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غي1 حمدودة.
وضع) تم  القانوني  اإليداع 
الضبط) كسابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحك ة السجارية بالرباط))تمت رقم)

السجل السجاري))57)145.
146 P

STE  TRNSMARC
SARL AU

ب قس�سى عقد عرفي حمرر بساريخ)
نظا7) تكوين  تم  ((1(1 حارس) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالسالي)):
.STE  TRNSMARC(:(التس ية

الهدف):)ت ارس الشركة األهداف)
السالية):

نقل البضائع.
أشغال املعلوحاتية.

هندسة حدنية.
األول) الطابق  (: االجس اعي) املقر 
زنقة نابولي) (94 ع ارة) (15 شقة رقم)

املحيط)-)الرباط.

 111.111 (: رأس املال االجس اعي)
حصة قي ة) (1111 درهم حقسم إلى)

كل واحدة)111)درهم.
تم تعيين السيد حم د) (: التسيي1)
السعريف) لبطاقة  الحاحل  احزيان 
ك سي1) (AB98566 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غي1 حمدودة.
وضع) تم  القانوني  اإليداع 
الضبط) كسابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحك ة السجارية بالرباط))تمت رقم)

السجل السجاري))9))145.
147 P

STE  TITIF CAR
SARL AU

اسسثنائي) عا7  ج ع  ب قس�سى 
1)1))قرر) 4))يوليو) ( حرر في الرباط)
 TITIF CAR(الشريك الوحيد للشركة
ش.7.7.)ذات))الشريك الوحيد حا يلي)):
طرف) حن  حصة  (111 تفويت)
السيد) إلى  الق وس  هشا7  السيد 

جهاد واكريم.
الق وس) هشا7  السيد  اسسقالة 

حن حنصبه ك سي1 للشركة.
تعيين السيد جهاد واكريم ك سي1))

وحيد للشركة.
تعديل املواد)6،)7،)13)حن القانون)

األسا�سي للشركة.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالرباط)) السجارية  باملحك ة  الضبط 
 (4 116167بساريخ) ( رقم) تمت 

أغسطس)1)1).
148 P

STE SEBBAKI WORKS
شركة ذات حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : حي املغرب العربي 
رقم 818) املحل رقم 11 ت ارة

تأسيس
ب وجب عقد عرفي بساريخ)6)يونيو)
القانون) على  املصادقة  ت ت  ((1(1
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) وحيد  بشريك  حمدودة 

الخصائص اآلتية):
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 STE SEBBAKI(:(التس ية السجارية
.WORKS

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.

الهدف):)نجارة األملونيو7،)الصلب)
)األشغال املخسلفة أو البناء).

الع ليات) ج يع  عاحة  بصفة 
السجارية باملرتبطة بصفة حباشرة أو)

غي1 حباشرة بنشاط الشركة.
املقر االجس اعي):)حي املغرب العربي)

رقم)818))املحل رقم)1)ت ارة.
درهم) (111.111 (: املال) رأس 
فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 

111)درهم للحصة الواحدة.
املدة):)99)سنة بعد السأسيس.

التسيي1):)السيد سباقي توفيق ملدة)
غي1 حمدودة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)
االبسدائية بس ارة بساريخ فاتح سبس 16)

1)1))تمت رقم س ت)131561.
149 P

 COOPER MANAGEMENT SLIMAIN

SADOUK

COMPTABLE(AGREE(PAR(L’ETAT

 N°48(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI(-

RESIDENCE NIZAR

TEL(:(06.61.22.00.99/05.37.37.87.81

15.37.91.39.(6

KENITRA

STE HORIZON MOVING
ش.ذ.7.7.

ذات الشريك الوحيد
املقر االجس اعي : الطابق رقم )، 

تجزئة املغرب العربي، حج وعة س - 
رقم 66 - القنيطرة

شركة) تأسيس  لعقد  تبعا 
 HORIZON MOVING
شركة) تأسيس  تقرر  ش.ذ.7.7.ش.و 
ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 
الشريك الوحيد ح يزاتها هي كالسالي):

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

الشريك الوحيد.
 STE HORIZON (: التس ية)

.MOVING

:)نقل املوظفين) املوضوع الرئي�سي)

-)نقل البضائع)-)االسسي1اد والسصدير.

(،( الطابق رقم) (: املقر االجس اعي)

تجزئة املغرب العربي،)حج وعة س)-)
رقم)66)-)القنيطرة.

املدة):)99)سنة.
رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 

درهم) (((1.111 حبلغ) في  الشركة 

حصة اجس اعية) (((11 حقس ة إلى)

حن فئة)111)درهم للواحدة تخصص)

الحصص على الشكل السالي):
عث ان سكمال))رقم)1)1)-)تجزئة)

جنان حرجان)-)حكناس):)11)))حصة)

االجس اعية.

املج وع):)11)))حصة اجس اعية.

السيد عث ان سكمال،) (: اإلدارة)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 
.G5(695((رقم

وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)

االبسدائية) باملحك ة  الشركة 

أغسطس) (19 بساريخ) بالقنيطرة 

1)1))تمت رقم)1/7841)1))ب لف)

السجل السجاري رقم)55615.
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 COOPER MANAGEMENT SLIMAIN

SADOUK

COMPTABLE(AGREE(PAR(L’ETAT

 N°48(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI(-

RESIDENCE NIZAR

TEL(:(06.61.22.00.99/05.37.37.87.81

15.37.91.39.(6

KENITRA

STE FITALJI
ش.ذ.7.7.

ذات الشريك الوحيد

املقر االجس اعي : زنقة يوسف ابن 
تاشفين - رقم 1، حشرع بلقصي1ي

 FITALJI(تبعا لعقد تأسيس شركة

شركة) تأسيس  تقرر  ش.ذ.7.7.ش.و 

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد ح يزاتها هي كالسالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

.STE FITALJI(:(التس ية
األس دة) بيع  (: الرئي�سي) املوضوع 

الفالحية.
املقر االجس اعي):)زنقة يوسف ابن)

تاشفين رقم)1،)حشرع بلقصي1ي.
املدة):)99)سنة.

رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 
درهم) (111.111 حبلغ) في  الشركة 
حصة اجس اعية) (1111 حقس ة إلى)
حن فئة)111)درهم للواحدة تخصص)

الحصص على الشكل السالي):
العلجي رشيدة،)حي الشاوي)-)رقم)
1111)حصة) (: حشرع بلقصي1ي) (،67

االجس اعية.
املج وع):)1111)حصة اجس اعية.
السيدة العلجي رشيدة،) (: اإلدارة)
الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحلة 

.GN 31543(رقم
وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)
الشركة باملحك ة االبسدائية ب شرع)
بلقصي1ي بساريخ))1)أغسطس)1)1) 
تمت رقم)1/161)1))ب لف السجل)

السجاري رقم)97).
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 COOPER MANAGEMENT SLIMAIN

SADOUK

COMPTABLE(AGREE(PAR(L’ETAT

 N°48(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI(-

RESIDENCE NIZAR

TEL(:(06.61.22.00.99/05.37.37.87.81

15.37.91.39.(6

KENITRA

STE PORTO - FRUTAS
ش.ذ.7.7.

ذات الشريك الوحيد
املقر االجس اعي : تجزئة الدهس - 

رقم 9، حشرع بلقصي1ي
ب قس�سى حمضر القرار االسسثنائي)
 PORTO( - الوحيد بشركة) للشريك 
املنعقد) ش.ذ.7.7.ش.و،) (FRUTAS
واملسعلق) ((115 يناير) (1( بساريخ)
ب وضوع نقل حقر الشركة إلى حشرع)
تم تسجيل هذه الشركة) بلقصي1ي،)
حشرع) ب دينة  االبسدائية  باملحك ة 

بلقصي1ي،)ح يزاتها هي كالسالي):

شركة) (: الشكل القانوني للشركة)

ذات) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

 STE( STE( PORTO( - (: التس ية)

.FRUTAS

االسسي1اد) (: الرئي�سي) املوضوع 

والسصدير.

املقر االجس اعي):)تجزئة الدهس)-)
رقم)9،)حشرع بلقصي1ي.

املدة):)99)سنة.
رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 

درهم) (91.111 حبلغ) في  الشركة 

اجس اعية) حصة  (911 إلى) حقس ة 

حن فئة)111)درهم للواحدة تخصص)

الحصص على الشكل السالي):

كارلوس أل16طو داسيلبا كاييطانو،)

ال16تغال):)911)حصة االجس اعية.

املج وع):)911)حصة اجس اعية.

أل16طو) كارلوس  السيد  (: اإلدارة)

لبطاقة) الحاحل  كاييطانو،) داسيلبا 

.L 657534(السعريف الوطنية رقم

وقد تم اإليداع القانوني لقوانين)

الشركة باملحك ة االبسدائية ب شرع)

بلقصي1ي بساريخ)19)أغسطس)1)1) 

تمت رقم)1/311)1))ب لف السجل)

السجاري رقم)311.

152 P

األسساذة جهان النسك

حوثقة)

47))تجزئة الوحدة حد السوالم

شركة جيني ماكو
ش.7.7.

رأس الها : 3.111.111 درهم

حقرها االجس اعي بالدار البيضاء، 

كيلوحت1 11 طريق بوسكورة 119، 

سيدي حعروف

تفويت حصص
حصص) تفويت  عقد  ب قس�سى 

ح716 بديوان األسساذة جهان النسك،)

حوثقة بمد السوالم فوتت السيدة)

851))حصة امل لوكة) ياحنة احجلف)

لفائدة) حاكو  جيني  الشركة  في  لها 

السيد حم د لعنني.
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النشاط) في  الزيادة  عن  إعالن 

جدد) حسي1ين  وتعيين  السجاري 

للشركة.

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

في) الزيادة  عن  اإلعالن  تم  للشركة 

السادة) وتعيين  السجاري  النشاط 

وحم د) لعنني  ورشيد  لعنني  أح د 

لعنني ك سي1ين جدد للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  لل مك ة  الضبط 

البيضاء)تمت رقم)743689.
للخالصة والبيان

األسساذة جهان النسك

153 P

األسساذة جهان النسك

حوثقة)

47))تجزئة الوحدة حد السوالم

شركة كوديماكو
ش.7.7.

رأس الها : 511.111.) درهم

حقرها االجس اعي بالدار البيضاء، 

93) شارع يعقوب املنصور، 

املعاريف

تفويت حصص
حصص) تفويت  عقد  ب قس�سى 

ح716 بديوان األسساذة جهان النسك،)

حوثقة بمد السوالم فوتت السيدة)

375))حصة امل لوكة) ياحنة احجلف)

لفائدة) كودي اكو  الشركة  في  لها 

السيد حم د لعنني.

النشاط) في  الزيادة  عن  إعالن 

جدد) حسي1ين  وتعيين  السجاري 

للشركة.

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

في) الزيادة  عن  اإلعالن  تم  للشركة 

السادة) وتعيين  السجاري  النشاط 

وحم د) لعنني  ورشيد  لعنني  أح د 

لعنني ك سي1ين جدد للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  لل مك ة  الضبط 

البيضاء)تمت رقم)743691.
للخالصة والبيان

األسساذة جهان النسك

154 P

األسساذة جهان النسك

حوثقة)

شركة انترماكو ش.م.م.
رأس الها : 11.111.111 درهم

حقرها االجس اعي بالدار البيضاء، 

كيلوحت1 11 طريق بوسكورة 119 

سيدي حعروف

تفويت حصص
حصص) تفويت  عقد  ب قس�سى 

ح716 بديوان األسساذة جهان النسك،)

حوثقة بمد السوالم فوتت السيدة)

ياحنة احجلف))1396)حصة امل لوكة)

لها في الشركة انت1حاكو لفائدة السيد)

حم د لعنني.

النشاط) في  الزيادة  عن  إعالن 

جدد) حسي1ين  وتعيين  السجاري 

للشركة.

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

في) الزيادة  عن  اإلعالن  تم  للشركة 

السادة) وتعيين  السجاري  النشاط 

وحم د) لعنني  ورشيد  لعنني  أح د 

لعنني ك سي1ين جدد للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  لل مك ة  الضبط 

البيضاء)تمت رقم)743691.
للخالصة والبيان

األسساذة جهان النسك
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األسساذة جهان النسك

حوثقة)

47))تجزئة الوحدة حد السوالم

شركة الماك
ش.7.7.

رأس الها : 511.111 درهم

حقرها االجس اعي بالدار البيضاء، 

كيلوحت1 11 طريق بوسكورة 119 

سيدي حعروف

تفويت حصص
حصص) تفويت  عقد  ب قس�سى 

ح716 بديوان األسساذة جهان النسك،)

حوثقة بمد السوالم فوتت السيدة)

امل لوكة) حصة  (475 احجلف) ياحنة 

لها في الشركة الحاك لفائدة السيد)

حم د لعنني.

النشاط) في  الزيادة  عن  إعالن 

جدد) حسي1ين  وتعيين  السجاري 

للشركة.

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

في) الزيادة  عن  اإلعالن  تم  للشركة 

السادة) وتعيين  السجاري  النشاط 

وحم د) لعنني  ورشيد  لعنني  أح د 

لعنني ك سي1ين جدد للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  لل مك ة  الضبط 

البيضاء)تمت رقم))74369.
للخالصة والبيان

األسساذة جهان النسك
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األسساذة جهان النسك

حوثقة)

47))تجزئة الوحدة حد السوالم

شركة بوسانيكت
ش.7.7.

رأس الها : 5.111.111 درهم

حقرها االجس اعي بالدار البيضاء، 

93) شارع يعقوب املنصور،

املعاريف

تفويت حصص
حصص) تفويت  عقد  ب قس�سى 

ح716 بديوان األسساذة جهان النسك،)

حوثقة بمد السوالم فوتت السيدة)

5133)حصة امل لوكة) ياحنة احجلف)

لفائدة) بوسانيكت  الشركة  في  لها 

السيد حم د لعنني.

النشاط) في  الزيادة  عن  إعالن 

جدد) حسي1ين  وتعيين  السجاري 

للشركة.

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

في) الزيادة  عن  اإلعالن  تم  للشركة 

السادة) وتعيين  السجاري  النشاط 

وحم د) لعنني  ورشيد  لعنني  أح د 

لعنني ك سي1ين جدد للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  لل مك ة  الضبط 

البيضاء)تمت رقم)743693.
للخالصة والبيان

األسساذة جهان النسك

157 P

األسساذة جهان النسك
حوثقة)

47))تجزئة الوحدة حد السوالم

شركة البرو
ش.7.7.

رأس الها : 511.111 درهم
حقرها االجس اعي بالدار البيضاء، 

93) شارع يعقوب املنصور، 
املعاريف

تفويت حصص
حصص) تفويت  عقد  ب قس�سى 
ح716 بديوان األسساذة جهان النسك،)
حوثقة بمد السوالم فوتت السيدة)
امل لوكة) حصة  (833 احجلف) ياحنة 
السيد) لفائدة  البرو  الشركة  في  لها 

حم د لعنني.
جدد) حسي1ين  تعيين  عن  إعالن 

للشركة.
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
للشركة تم اإلعالن عن تعيين السادة)
وحم د) لعنني  ورشيد  لعنني  أح د 

لعنني ك سي1ين جدد للشركة.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) السجارية  لل مك ة  الضبط 

البيضاء)تمت رقم)743616.
للخالصة والبيان

األسساذة جهان النسك
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األسساذة جهان النسك
حوثقة)

شركة مارو ستون
ش.7.7.

رأس الها : 16.511.111 درهم
حقرها االجس اعي ب16شيد، سيدي 

املكي، طريق والد عبو، سواكة
تفويت حصص

حصص) تفويت  عقد  ب قس�سى 
ح716 بديوان األسساذة جهان النسك،)
حوثقة بمد السوالم فوتت السيدة)
حصة) (15411 احجلف) ياحنة 
امل لوكة لها في الشركة حارو سسون)

لفائدة السيد حم د لعنني.
النشاط) في  الزيادة  عن  إعالن 
جدد) حسي1ين  وتعيين  السجاري 

للشركة.
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العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

في) الزيادة  عن  اإلعالن  تم  للشركة 

السادة) وتعيين  السجاري  النشاط 

وحم د) لعنني  ورشيد  لعنني  أح د 

لعنني ك سي1ين جدد للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لل مك ة االبسدائية ب16شيد)

تمت رقم)1117.
للخالصة والبيان

األسساذة جهان النسك
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األسساذة جهان النسك

حوثقة)

47))تجزئة الوحدة حد السوالم

شركة أنفا ستون

ش.7.7.

رأس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي ب16شيد، سيدي 

املكي، طريق والد عبو، سواكة

تفويت حصص
حصص) تفويت  عقد  ب قس�سى 

ح716 بديوان األسساذة جهان النسك،)

حوثقة بمد السوالم فوتت السيدة)

امل لوكة) حصة  (11( احجلف) ياحنة 

لفائدة) سسون  أنفا  الشركة  في  لها 

السيد حم د لعنني.

النشاط) في  الزيادة  عن  إعالن 

جدد) حسي1ين  وتعيين  السجاري 

للشركة.

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

في) الزيادة  عن  اإلعالن  تم  للشركة 

السادة) وتعيين  السجاري  النشاط 

وحم د) لعنني  ورشيد  لعنني  أح د 

لعنني ك سي1ين جدد للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لل مك ة االبسدائية ب16شيد)

تمت رقم)1116.
للخالصة والبيان

األسساذة جهان النسك
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STE SERVICES EVERGREEN
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة
رأس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : شارع حهدي بن 
بركة لوت س ية لوت 5 - السوي�سي 

الرباط
السجل السجاري : 95)145

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
(،(1(1 يونيو) ((9 بساريخ) الرباط 
حسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

حمدودة بامل يزات السالية):
 STE SERVICES (: التس ية)

.EVERGREEN
الهدف االجس اعي):

املوارد البشرية.
استشارات) العاحلين،) توفي1 
تنظيم أحداث) العالقات االنسانية،)
السوظيف،)إنساج وبيع وتأجي1 حعدات)
وأداة) تص يم  دعم  االتصاالت،)

االتصاالت.
تكوين.

السدريب املنهي في ج يع قطاعات،)
السدريب املنهي.

تقني.
واالستشارة) تقنية  حساعدة 
بيع) املعنويين،) واألشخاص  لألفراد 
والشبكات) الك بيوتر  أجهزة  وتأجي1 
الوسائل) توفي1  واالتصاالت،)

اللوجستية.
كراء.

املعدات لل نسديات،)املعدات.
املعاحالت) ج يع  عا7،) وبشكل 
واملالية) والصناعية  السجارية 
حباشر) بشكل  املرتبطة  والعقارية،)
أو غي1 حباشر باملذكورة أعاله أو حن)
املحس ل أن تؤيد تمقيقها وتطويرها.

الشركاء):)
(: الشركة راديس شركة حساه ة)

999)حصة.
السيد احيزون يوسف):)1)حصة.

يقدر رأس حال) (: رأس ال الشركة)
الشركة ب بلغ قي سه)111.111)درهم)
كل) قي ة  حصة  (1111 إلى) حوزعة 

واحد)111)درهم.

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

السجل السجاري بالرباط.
:)شارع حهدي بن بركة لوت) املقر)

س ية لوت)5)-)السوي�سي الرباط
الشركة تسي1 حن طرف) (: اإلدارة)

السيد احيزون يوسف.
املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 16)

1)1))تمت الرقم)3174.
السسخراج وذكر

املسي1

161 P

 STE LE PRESTATAIRE
D’EXCELLENCE

SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها : 111.111 درهم
 حقرها االجس اعي : شارع حهدي
 بن بركة لوت س ية لوت 5 - 

السوي�سي الرباط
رقم السجل السجاري):)97)145

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
(،(1(1 يونيو) ((9 بساريخ) الرباط 
حسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

حمدودة بامل يزات السالية):
 STE LE PRESTATAIRE(:(التس ية

.D’EXCELLENCE(SARL
الهدف االجس اعي):

املوارد البشرية.
استشارات) العاحلين،) توفي1 
تنظيم أحداث) العالقات االنسانية،)
السوظيف،)إنساج وبيع وتأجي1 حعدات)
وأداة) تص يم  دعم  االتصاالت،)

االتصاالت.
تكوين.

السدريب املنهي في ج يع قطاعات،)
السدريب املنهي.

تقني.
واالستشارة) تقنية  حساعدة 
بيع) املعنويين،) واألشخاص  لألفراد 
والشبكات) الك بيوتر  أجهزة  وتأجي1 
الوسائل) توفي1  واالتصاالت،)

اللوجستية.

كراء.

املعدات لل نسديات،)املعدات.

املعاحالت) ج يع  عا7،) وبشكل 

واملالية) والصناعية  السجارية 

حباشر) بشكل  املرتبطة  والعقارية،)

أو غي1 حباشر باملذكورة أعاله أو حن)

املحس ل أن تؤيد تمقيقها وتطويرها.

الشركاء):)

(: الشركة راديس شركة حساه ة)

999)حصة.

السيد احيزون يوسف):)1)حصة.
يقدر رأس حال) (: رأس ال الشركة)

الشركة ب بلغ قي سه)111.111)درهم)

كل) قي ة  حصة  (1111 إلى) حوزعة 

واحد)111)درهم.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري بالرباط.

:)شارع حهدي بن بركة لوت) املقر)

س ية لوت)5)-)السوي�سي الرباط

الشركة تسي1 حن طرف) (: اإلدارة)

السيد احيزون يوسف.

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 16)

1)1))تمت الرقم)3175.
السسخراج وذكر

املسي1
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 STE PANAFRICAINE TRADE

& SERVICES
شركة ذات حسؤولية حمدودة

شريك واحد
رأس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : ر 1)، ساحة 

أبو بكر الصديق، شقة 8، أكدال 

الرباط
رقم السجل السجاري : 99)145 

املدينة الرباط

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

(،(1(1 يوليو) فاتح  بساريخ  الرباط 

حسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

بامل يزات) واحد  شريك  حمدودة 

السالية):



عدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1))الجريدة الرسمية   11184

 STE PANAFRICAINE(:(التس ية

.TRADE(&(SERVICES

الهدف االجس اعي):

اإللكت1ونية) األجهزة  تجارة 

الوطنية) األرا�سي  على  واملحلية 

والدولية.

إصالح) أو  لصيانة  ورشة  حشغل 

األجهزة))اإللكت1ونية واملنزلية.

الساجر الذي يقو7 بج يع ع ليات)

االسسي1اد والسصدير.

األجهزة) أنواع  ج يع  في  السجارة 

أجهزة) السلفزيون،) )حبيعات  املنزلية)

املكسبية،) اللواز7  الك بيوتر،)

اإلكسسوارت) حنسجات  الهاتف،)

إلخ)،)االسسي1اد،)السصدير،)الس ثيل،)

السجارية،) العالحات  الحصرية،)

برسالة) املسعلقة  املنسجات  وج يع 

الشركة.

تسويق ج يع أنواع املنسجات وأي)

ودراسة) وتنظيم  وحساعدة  حشورة 

وغي1ها حن األغراض.

الشركاء):)

حغربي) داود  عصا7  السيد 
هن1ي) زنقة  (6 ب) يقطن  الجنسية 

دونان حسان الرباط.

يقدر رأس حال) (: رأس ال الشركة)

الشركة ب بلغ قي سه)111.111)درهم)

كل) قي ة  سهم  (1111 إلى) حوزعة 

واحد)111)درهم.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري بالرباط.

بكر) أبو  ساحة  (،(1 ر) (: املقر)

الصديق،)شقة)8،)أكدال الرباط.

الشركة تسي1 حن طرف) (: اإلدارة)

خالد) والسيد  داود،) عصا7  السيد 

داود.

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 16)

1)1))تمت الرقم)3176.
السسخراج وذكر

املسي1
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حكسب املحاسبة إيهاب استشارة ش.ذ.7.7.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم

حقرها االجس اعي):)شارع الحسن الثاني،)ع ارة)
البنك املغربي للسجارة الخارجية،)حكسب رقم)

9)الناظور
س.ت):))5415

 STE YAMOSHOP
 COMMERCE ET
DISTRIBUTION

SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تأسيس
ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)
تأسيس) تم  ((1(1 أغسطس) (11
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

بامل يزات السالية):
 STE YAMOSHOP (: التس ية)
.COMMERCE ET DISTRIBUTION
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة.
املوضوع):)هدف الشركة):)السجارة)

االلكت1ونية.
املنسجات) واسسي1اد  تصدير 
السنظيف) حنسجات  الغذائية،)
املنزلية) األجهزة  والسج يل،)

واملعلوحاتية واألثاث.
حقر الشركة):)56،)شارع طرفايةحي)

شعالة،)الناظور.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)
حقس ة إلى)11.111)حصة حن فئة)1 
كلها حمررة) الواحدة  للحصة  درهم 
على) حساه سه  حسب  كل  وحوزعة 

النمو السالي):
(: العزيز) عبد  اللحياني  السيد 

611))حصة.
 (611 (: حم د) بوعبيد  السيد 

حصة.
 (611 (: السيد بوح يدي أساحة)

حصة.
 ((11 (: ياسين) اليشوتي  السيد 

حصة.
التسيي1):)تم تعيين السيد بوعبيد)
غي1) ملدة  للشركة  حسي1ا  حم د 

حمدودة.
حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي للشركة.

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 
كل) حن  ديس 16  (31 في) وتنسهي  يناير 

سنة.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
 (1(1 5))أغسطس) بالناظور بساريخ)

تمت رقم)8)9).
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STE CORALI MAROC
SARL AU

تاريخ تسجيل العقد العرفي في)3) 
باملح دية بالخصائص) ((1(1 يونيو)

السالية):
الهدف):)تاجر.

أع ال حخسلفة))أع ال البناء).
درهم) (111.111 (: املال) رأس 
فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 
درهم للحصة الواحدة حوزعة) (111

بين الشركاء)على الشكل السالي):
 1111 (: الفيلي) حسن  السيد 

حصة.
حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.
الجيش) شارع  (: االجس اعي) املقر 
 1( 3)رقم) امللكي زنقة أطلس الطابق)

املح دية.
التسيي1):)السيد حسن الفيلي.
السوقيع):)السيد حسن الفيلي.

(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 
.(5815
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P(606(-(BIOUGRA(CHTOUKA(AIT(BAHA

TEL(:(05.28.81.96.40
FAX(:(05.28.81.96.41

STE BIOUPUB
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة
بشريك واحد

إعالن عن تأسيس
ب قس�سى عقد عرفي بساريخ ( (- (1 
باشسوكة آيت) ((1(1 أغسطس) (17  
ذات) شركة  قوانين  حررت  باها 
واحد) بشريك  حمدودة  حسؤولية 

خصائصها كالسالي):

.STE BIOUPUB(:(االسم

األهداف):)اإلشهار.

الطابق السفلي) (: املقر االجس اعي)

واد درعة درب كناوة بيوكرى اشسوكة)

آيت باها.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

إلى) حقسم  درهم  (111.111 حبلغ)

1111)حصة بث ن)111)درهم للواحد)

حوزع كالسالي):

السيد زكرياء)فؤاد):)1111)حصة.

املج وع)):)1111)حصة.

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

كل) حن  ديس 16  (31 في) وتنسهي  يناير 

سنة.

الشركة) بتسيي1  يقو7  (: التسيي1)

وملدة غي1 حمدودة السيد زكرياء)فؤاد.

اإلحضاءات) تكون  (: اإلحضاءات)

زكرياء) للسيد  والبنكية  االجس اعية 

فؤاد.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

 (8 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

أغسطس)1)1))تمت رقم)1385.
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 IMMOBILIER SANITAIRE

MAROC
SARL

Au(capital(de 10.000 DH

 Siège(social : RUE(SAADA

 BLOC(N°1, 2ème(ETAGE, BENI

MELLAL

IF(N° 20763708

RC(N° 9241

تعديل
الرفع حن رأس ال الشركة

ب قس�سى قرار الج ع العا7 الغي1)

 (1(1 15)يوليو) العادي املنعقد يو7)

ب قر الشركة ببني حالل قرر شركاء)

 IMMOBILIER SANITAIRE شركة)

MAROC SARL)حا يلي):



11185 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

الرفع حن رأس ال الشركة ب بلغ)

حن) أي  درهم  (3.871.111 قدره)

3.881.111)درهم) 11.111)درهم إلى)

اجس اعية) حصة  (38711 بمسب)

عن الدائنية املقدرة واملسسمقة التي)

يمسفظ بها الشركاء)على النمو السالي):

داودي بمسب) الدين  السيد عز 

7741)حصة اجس اعية)؛

دردوري) الواحد  عبد  السيد 

بمسب))1116)حصة اجس اعية)؛

بمسب) احجي1ة  ناصر  السيد 

1898))حصة اجس اعية.
القانون) حن  و7) (6 املادتين) تغيي1 

األسا�سي.

تمديث القانون األسا�سي.

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

 باملحك ة االبسدائية ببني حالل بساريخ)

7)أغسطس)1)1))تمت رقم)1/457)1).
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 616 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528(81(96(40

FAX(:(0528(81(96(41

STE KENZAGRI
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك واحد

تأسيس
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى  (- (1

ببيوكرى حررت) ((1(1 أغسطس) (6

قوانين شركة ذات حسؤولية حمدودة)

بشريك واحد خصائصها كالسالي):

 STE KENZAGRI شركة) (: االسم)

.SARL

األهداف):)

اسسي1اد وتصدير الفواكه والخضر)؛

واألدوية) املواد  وشراء) بيع 

الفالحية.

الجيش) شارع  (: االجس اعي) املقر 

امللكي،)حي السواحة،)بيوكرى،)اشسوكة)

ايت باها.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 
إلى) حقسم  درهم  (111.111 حبلغ)
1111)حصة بث ن)111)درهم للواحد)

حوزع كالسالي):
السيد الكبي1 والزين)1111)حصة)؛

املج وع)1111)حصة.
فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 
كل) حن  ديس 16  (31 في) وتنسهي  يناير 

سنة.
الشركة) بتسيي1  يقو7  (: التسيي1)
الكبي1) السيد  حمدودة  غي1  وملدة 

والزين.
اإلحضاءات) تكون  (: اإلحضاءات)
الكبي1) للسيد  والبنكية  االجس اعية 

والزين.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- ((
باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 
االبسدائية بإنزكان بساريخ)8))أغسطس)

1)1))تمت رقم)1386.
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FIDUCIAIRE ROCHDI FIRCOFISC NEW

B.P 616 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528(81(96(40

FAX(:(0528(81(96(41

STE J.M.FRUIT
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك واحد

تعديل
للج ع) عرفي  عقد  ب قس�سى  (- (1
في) لل ساه ين  العادي  الغي1  العا7 
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 
 (1(1 يوليو) (( بشريك واحد بساريخ)

قرر حا يلي):
توسيع الغرض االجس اعي للشركة):

االسسغالل الفالحي.
إضافة غرض اجس اعي):)

االسسغالل الفالحي.
تميين النظا7 األسا�سي.

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- ((
باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 
االبسدائية بإنزكان بساريخ)19)أغسطس)

1)1))تمت رقم)1315.
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 616 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528(81(96(40

FAX(:(0528(81(96(41

 STE ECOLE PRIVEE AL

FASSAIIL
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك واحد

ب قس�سى عقد عرفي للج ع العا7)

الغي1 العادي لل ساه ين في الشركة)

ذات املسؤولية املحدودة بشريك واحد)

بساريخ)4))يوليو)1)1))قرر حا يلي):

تغيي1 التسيي1):

اسسقالة السيد العربي عابد هللا)

حن حنصبه ك سي1 للشركة)؛

تعيين السيد بوبكر البصري حسي1)

الشركة ملدة غي1 حمدودة.

تميين القانون األسا�سي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

االبسدائية بإنزكان بساريخ)19)أغسطس)

1)1))تمت رقم))1314.
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 STE BEL EXPERT ELECTRIC

INDUSTRIE
SARL

الرأس ال : 111.111 درهم
الطارئ) العا7  الج ع  عقد  تم 

 STE BEL EXPERT ELECTRIC(لشركة

ذات حسؤولية) شركة  (INDUSTRIE
حمدودة يو7)8)يونيو)1)1))رأس الها)

االجس اعي) حقرها  درهم،) (111.111
3)طريق املهدية) رقم) تجزئة لالحريم،)

حي ش اعو سال،)وقد تم السوصل إلى)

القرارات السالية):

تفويت الحصص):

فوتت اآلنسة عربي أحي ة ج يع)

الحصص التي ت لكها للسيد حسن)

بلعروي)؛

الواحد) السيد ج16ان عبد  فوت 

التي ي لكها للسيد) ج يع الحصص 

حسن بلعروي.

تغيي1 الحصص االجس اعية):
االجس اعية) الحصص  أصبمت 

للشركة كالسالي):
السيد حسن بلعروي)1111)حصة.

توسيع النشاط):
أشغال البناء)وأشغال حخسلفة)؛

تجارة عاحة.
تغيي1 الشكل القانوني للشركة):

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.
تغيي1 املسي1 القانوني):

بلعروي) حسن  السيد  تعيين  تم 
ك سي1 لشركة ألجل غي1 حمدود.

تم إيداع السجل السجاري ب كسب)
الضبط باملحك ة االبسدائية بسال بساريخ)

17)يوليو)1)1))تمت رقم)7715).
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 616 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528(81(96(40

FAX(:(0528(81(96(41

STE BIOUPUB
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك واحد

تأسيس
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى  (- (1 
ايت) باشسوكة  ((1(1 أغسطس) (17
ذات) شركة  قوانين  حررت  باها 
واحد) بشريك  حمدودة  حسؤولية 

خصائصها كالسالي):
 STE BIOUPUB شركة) (: االسم)

.SARL AU
األهداف):)اإلشهار.

الطابق السفلي) (: املقر االجس اعي)
بيوكرى) كناوة،) درب  درعة،) واد 

اشسوكة ايت باها.
حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.
في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 
إلى) حقسم  درهم  (111.111 حبلغ)
1111)حصة بث ن)111)درهم للواحد)

حوزع كالسالي):



عدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1))الجريدة الرسمية   11186

السيد زكرياء)فؤاد)1111)حصة)؛
املج وع)1111)حصة.

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 
كل) حن  ديس 16  (31 في) وتنسهي  يناير 

سنة.
الشركة) بتسيي1  يقو7  (: التسيي1)
وملدة غي1 حمدودة السيد زكرياء)فؤاد.
اإلحضاءات) تكون  (: اإلحضاءات)
زكرياء) للسيد  والبنكية  االجس اعية 

فؤاد.
تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- ((
باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 
االبسدائية بإنزكان بساريخ)8))أغسطس)

1)1))تمت رقم)1385.
172 P

فيدسان حروك ش.ذ.7.7
حقاول في ع ل املحاسبة

GROUPE EXTRA LIGNES
إشهار بسأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة
حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
 (1(1 يونيو) (16 بساريخ) وحسجل 
بالدار البيضاء)وطبقا لقانون تأسيس)
شركة) تأسست  باملغرب،) الشركات 

ذات امل يزات السالية):
اكست1ا) »حج وعة  (: االسم)

خطوط».
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة))ش.ذ.7.7).
في) الشركة  هدف  (: الهدف)
الطرقي) النقل  الخارج  في  أو  املغرب 
والدولي) الوطني  والنقل  للبضائع 
عاحة) وبصفة  واإلرساليات  للبضائع 
والصناعية) املالية  الع ليات  كل 
صلة) ذات  والعقارية  والسجارية 
حباشرة أو غي1 حباشرة بع ل الشركة.
شارع) (378 (: االجس اعي) املقر 
عاليا،) إقاحة  عائشة،) ابن  السفي1 
(،36 الشقة) رقم  الخاحس،) الطابق 

الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة.

في) حدد  (: الشركة) رأس ال 
حصة) (111 وإلى) درهم  (111.111
الواحدة) للحصة  درهم  (1111 حن)

تقسي ها كالسالي):

حصة) (71 عائشة) لح يدي 

71.111)درهم)؛

حصة) (31 ادريس) دريوش  اقلعي 

31.111)درهم)؛

حصة) (111 الحصص) حج وع 

111.111)درهم.

:)تسي1 الشركة وملدة غي1) التسيي1)

الشركاء) أحد  طرف  حن  حمدودة 

السيدة لح يدي عائشة.

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

كل) حن  ديس 16  (31 في) وتنسهي  يناير 

سنة.

بالسجل) الشركة  تسجيل  وتم 

السجاري لدى املحك ة السجارية بالدار)

البيضاء)بساريخ)14)يوليو)1)1))تمت)
رقم)465473.

اإلدارة

173 P

STE ALLAOUI FRERES
SARL AU

سجل تجاري للرباط رقم : 4785)1

على إثر حمضر الج ع العا7) (- (1

االسسثنائي املنعقد بساريخ)17)أغسطس)

1)1))الرباط تم تقرير حا يلي):

السصفية اإلدارية والحل املسبق)

للشركة.

تم تعيين السيد):)الحسن عالوي،)

ب.ت.و)A87441)حصفيا للشركة.

تم تمديد حمل السصفية ب شقة)

76)حي النهضة)1)إضافي،)الرباط.

))-)تم اإليداع القانوني لدى كسابة)

بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ)8))أغسطس)1)1))تمت رقم)

.116(7(

174 P

STE STE RG LOG
SARL AU

 ب قس�سى عقد عرفي حسجل بساريخ)

بالرباط تم تأسيس) ((1(1 يونيو) ((4

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

الخصائص) تم ل  وحيد  بشريك 

السالية):

.RG LOG(:(التس ية
األشغال) نقل البضائع،) (: الهدف)

املخسلفة والبناء.
4))شارع أحي1) (: العنوان السجاري)
سيدي حم د،)حي رشاد،)قرية،)سال.

الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)
 1111 درهم حقسم إلى) (111.111 في)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
التسيي1):)تم تعيين السيد الركيك)
غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  اح د 

حمدودة.
املدة)):)حدة ع ر الشركة)99)سنة)

حن تاريخ السأسيس النهائي.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
السجاري) السجل  في  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بسال تمت رقم)

31757)بساريخ)7))أغسطس)1)1).
175 P

DIRLIM
شركة ذات حسؤولية حمدودة

برأس ال : 111.111 درهم
املقر االجس اعي : الواقع في الزاوية، 

رقم )) شارع املع ورة وشارع 
 الديوري، حدخل رقم أ، شقة 

رقم 17، القنيطرة
RC(N° 52045

وحسب حمضر اجس اع الج عية)
يونيو) (4 بساريخ) العادية  غي1  العاحة 

1)1))فقد تقرر حا يلي):
 411 ب بلغ) الس16ع  على  املوافقة 
حصة حن السيد ادريس زويني لصالح)

السيدة اي ان بنمدو زوجسه.
حقاول) (: السالي) النشاط  تغيي1 
األع ال) الكهربائية،) الت1كيبات 

املخسلفة أو البناء)والساجر.
باألنشطة):

صناعة ال16اغي)؛
السصدير االسسي1اد)؛

أع ال حسنوعة أو إنشاءات.
اسسقالة السيد ادريس زويني حن)
إبراء) وحنمه  للشركة  ك سي1  حهاحه 

نهائي وكاحل.

تعيين السيدة وفاء)بنمدو،)حاحلة)
 G341(17 رقم) الوطنية  البطاقة 

ك سي1ة للشركة لفت1ة غي1 حمدودة.
تعديل النظا7 األسا�سي.

سلطات اإلجراءات الشكلية.
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط)
بالقنيطرة) االبسدائية  املحك ة  لدى 
بساريخ)19)أغسطس)1)1))تمت رقم)

.78491
176 P

STE PRAMIN
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : رقم 1 حج وعة 
115 با7 )، الساكنية، القنيطرة

تكوين شركة
حصحح) عرفي  عقد  ب وجب 
اإلحضاء)بساريخ)3)أغسطس)1)1))تم)

االتفاق على حا يلي):
املسؤولية) ذات  شركة  تكوين 

املحدودة تمت امل يزات السالية):
.STE PRAMIN SARL(:(التس ية

الهدف االجس اعي):
الت1ويج العقاري)؛

أع ال البناء)املخسلفة.
املقر االجس اعي) (: املقر االجس اعي)
للشركة رقم)1،)حج وعة)115)با7)) 

الساكنية،)القنيطرة.
الزحنية) املدة  (: الزحنية) املدة 
املحددة)99)سنة تبسدئ يو7 تسجيل)
عدا) حا  السجاري  بالسجل  الشركة 

تفكيكها املسبق أو ت ديد املدة.
الشركة) الشركاء) حد  (: الرأس ال)

ب ا يلي):
 51.111 أحينة) شهبار  السيدة 

درهم)؛
 51.111 أس اء) السوحي  السيدة 

درهم.
التسيي1):)الشركة حسي1ة حن طرف)
السيدة الزكييل فاط ة التي تقيم ب)
4،)القنيطرة،)رقم) حي كيليني رقم ب)
البطاقة الوطنية)G131194)ملدة))1 

شهرا.
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فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 
يناير وتنسهي في)31)ديس 16.

أول سنة ع لية سسنسهي في)31)حن)
ديس 16 لسنة)1)1).

حن) (%5 تخصم) (: تقسيم األرباح)
أرباح الشركة كاحسياج قانوني.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط)
بالقنيطرة) االبسدائية  باملحك ة 
بساريخ) (55581 رقم) السجاري   سجل 

13)أغسطس)1)1).
177 P

STE LA FRENSHY
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : تجزئة أوالد حطاع، 
سكسور 3 رقم 17)، ت ارة

تأسيس شركة
وضع) تم  عرفي،) عقد  ب قس�سى 
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

السالية):
 STE LA FRENSHY (: التس ية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
أوالد) تجزئة  (: االجس اعي) املقر 

حطاع،)سكسور)3)رقم)17)،)ت ارة.
الحالقة،) (: الشركة) حوضوع 

السج يل،)بيع حواد السج يل.
رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 
درهم) (111.111 حبلغ) في  الشركة 
اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 
حمررة) للواحدة  درهم  (111 بقي ة)
على) وحوزعة  حكستبة،) بكاحلها،)

الشركاء)كالسالي):
السيدة رجاء)كلوش)1111)حصة.

املدة):)99)سنة.
أسند إلى السيدة رجاء) (: التسيي1)
الحاحلة) حغربية،) الجنسية  كلوش،)

.BL79717(للبطاقة الوطنية رقم
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16.
السجاري) بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بس ارة تمت رقم)

.131481
178 P

 HAUT ETUDES DE
 COMMERCE DE GESTION

ET D’INFORMATIQUE
HECGI

SARL

الرأس ال االجس اعي : 11.111 درهم

املقر االجس اعي : إقاحة دعاء الشرق، 

ع ارة رقم 49 تقاطع 9 و11 شارع 

ج يل الصدقي الزوهاوي، القنيطرة

بساريخ) العرفي  العقد  ب قس�سى 
املساه ون) قرر  ((1(1 يوليو) (17

 HAUT ETUDES DE ( للشركة)

 COMMERCE DE GESTION ET

 D’INFORMATIQUE((HECGI((SARL
درهم) (11.111 االجس اعي)  رأس الها 

حا يلي):

تمويل الحصص):

هندو) للسيدة  حصة  (31 تمويل)

بديح حن فئة)111)درهم للواحدة إلى)

السيد زكرياء)بناني.

الرأس ال االجس اعي للشركة هو)

11.111)درهم حقسم إلى)111)حصة)

حن فئة)111)درهم للواحدة حقس ة)

على الشكل اآلتي):

عذراء)جعفر)69)حصة)؛

زكرياء)بناني)31)حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالقنيطرة بساريخ)5)أغسطس)

السجل) (1964 رقم) تمت  ((1(1

السجاري رقم)35613.
ب ثابة بيان وحقسطف

179 P

CANDEO
شركة ذات حسؤولية حمدودة

املقر االجس اعي : زاوية شارع حم د 

الخاحس وزنقة حوالي عبد هللا، 

حكسب رقم 11، القنيطرة

السجل السجاري رقم 43119 

القنيطرة

تمويل املقر االجس اعي
ب قس�سى حمضر الج ع العا7 الغي1)
العادي لشركة)CANDEO SARL)تقرر)

حا يلي):

املقر) تمويل  على  املصادقة 

حن) املذكورة  للشركة  االجس اعي 
زاوية شارع حم د) (: العنوان القديم)

هللا،) عبد  حوالي  وزنقة  الخاحس 

حكسب رقم)11،)القنيطرة.
زاوية شارع) (: إلى العنوان الجديد)

غرنيط،) حم د  وزنقة  أح د شوقي 

(،11 رقم) حكسب  (،C اللي ون) ع ارة 

القنيطرة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالقنيطرة بساريخ)19)أغسطس)

1)1))تمت رقم))78489.

180 P

NOUHAILA GARDIENNAGE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها : 111.111 درهم

RC : 27777

حلخص حمضر الج ع العا7 
االسسثنائي للشركة

العا7) الج ع  إطار  في  (- (1

 NOUHAILA لشركة) االسسثنائي 

ذات) شركة  (GARDIENNAGE

بساريخ) املنعقد  حمدودة   حسؤولية 

املغرب) ب  الكائنة  ((1(1 يونيو) ((4
األول) الطابق  (1(1 رقم) (F( العربي)

الشركة) حساه وا  تداول  القنيطرة 

باإلج اع على حا يلي):

املوافقة على بيع األسهم):

 511 السيدة العسري نهيلة تبيع)

حصة لفائدة السيدة بوقلة ابتسا7)؛

 511 يبيع) عزيز  القدوري  السيد 

حصة لفائدة السيدة بوقلة ابتسا7.
اسسقالة املسي1ة السيدة العسري)

نهيلة.

السيدة) جديدة  حسي1ة  تعيين 

بوقلة ابتسا7.

تغيي1 املقر االجس اعي):

 F( املغرب العربي) (: املقر الجديد)
رقم)1)1)الطابق األول،)القنيطرة.

تغيي1 الشكل القانوني للشركة.

تمديث الفصول.

حواضيع حخسلفة.

تم اإليداع القانوني للشركة) (- ((
باملحك ة) الضبط  كسابة  لدى 
االبسدائية بسال في)7))أغسطس)1)1) 

تمت رقم)34843.
181 P

MISKA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

 ،E بلوك ،B7 املقر االجس اعي : رقعة
الحوزية، القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة) عرفي  عقد  ب قس�سى 
وضع) تم  ((1(1 أغسطس) (5 بساريخ)
ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

السالية):
 MISKA NEGOCE (: التس ية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 E(بلوك(B7(املقر االجس اعي):)بقعة

الحوزية،)القنيطرة.
حوضوع الشركة):

السجارة في أثاث املنزل)؛
صناعة املفروشات)؛

السجارة)؛
عالقة) له  حا  كل  عاحة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 
درهم) (111.111 حبلغ) في  الشركة 
اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 
حمررة) للواحدة،) درهم  (111 بقي ة)
بكاحلها حكستبة وحوزعة على الشركاء)

كالسالي):
السيد عزيز حسكاوي)1111)حصة.

املدة):)99)سنة.
إلى السيد عزيز) أسند  (: التسيي1)
حسكاوي،)الجنسية حغربية،)الحاحل)

.G(48196(للبطاقة الوطنية رقم
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16.
السجاري) بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تمت)
رقم)55659)بساريخ)6))أغسطس)1)1).
182 P
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S.D.N TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : 59، إقاحة حوالي 

 عبد العزيز، شارع حوالي عبد العزيز 

رقم 4، القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة) عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع) تم  (،(1(1 يوليو) ((3 بساريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة ذات املواصفات)

السالية):

 STE S.D.N TRAVAUX(:(التس ية

.DIVERS SARL

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجس اعي):)59،)إقاحة حوالي)

عبد العزيز،)شارع حوالي عبد العزيز)

رقم)4،)القنيطرة.

حوضوع الشركة):

املقاولة العاحة لألشغال املخسلفة)؛

عالقة) له  حا  كل  عاحة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 

درهم) (111.111 حبلغ) في  الشركة 

اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 

حمررة) للواحدة،) درهم  (111 بقي ة)

على) وحوزعة  حكستبة،) بكاحلها،)

الشركاء)كالسالي):

السيد توفيق سعدان)711)حصة)؛

السيدة كوثر الدي اني)311)حصة.

املدة):)99)سنة.

:)أسند إلى السيد توفيق) التسيي1)

الحاحل) الجنسية حغربية،) سعدان،)

.G(8(956(للبطاقة الوطنية رقم

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16.

السجاري) بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تمت)

رقم)55613)بساريخ)19)أغسطس)1)1).

183 P

AGRI RIM BAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : بقعة 539، حي 

اإلرشاد، الطابق الثاني، القنيطرة

تأسيس شركة
حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصفات السالية):

 AGRI RIM BAHARA (: التس ية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

حي) (،539 بقعة) (: املقر االجس اعي)

اإلرشاد،)الطابق الثاني،)القنيطرة.

حوضوع الشركة):

االسسغالل الفالحي)؛

األشغال املخسلفة)؛

السجارة)؛

عالقة) له  حا  كل  عاحة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 

درهم) (111.111 حبلغ) في  الشركة 

اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 

حمررة) للواحدة،) درهم  (111 بقي ة)

على) وحوزعة  حكستبة،) بكاحلها،)

الشركاء)كالسالي):

السيد ادريس جبار)1111)حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيي1):)أسند إلى السيد ادريس)

الحاحل) حغربية،) الجنسية  جبار،)

.GB41148(للبطاقة الوطنية رقم

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16.

السجاري) بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تمت)

رقم)55489)بساريخ)6))أغسطس)1)1).

184 P

FAKIHA FOOD
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها : 111.111 درهم
حقرها االجس اعي : زاوية زنقة حم د 
الع راوي وحوالي عبد هللا، رقم 85، 

حكسب 5، القنيطرة
حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة بساريخ)11)أغسطس)1)1) 
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
حسؤولية حمدودة لسكون خاصياتها)

كالسالي):
التس ية):)»فاكهة فود»)ش.7.7.

الهدف):)تصبي1 الفواكه والخضر.
املقر االجس اعي):)زاوية زنقة حم د)
(،85 الع راوي وحوالي عبد هللا،)رقم)

حكسب)5،)القنيطرة.
حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

التسجيل النهائي بالسجل السجاري.
الشركاء):)

السيدة الربيعي جهان)؛
السيد الربيعي غسان)؛
السيد الربيعي خالد)؛

السيد سرغات حم د عبد الرزاق.
السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديس 16.
الربيعي) السيد  عين  (: التسيي1)

غسان ك سي1 للشركة.
قد تم تسجيل الشركة بالسجل)
السجاري لدى كسابة ضبط املحك ة)
االبسدائية بالقنيطرة بساريخ)6))أغسطس)

1)1))تمت رقم)55657.
185 P

ZIN HOUSE
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : 34 أليانس دارنا، 
املهدية دكان )، القنيطرة

حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 
 (1(1 أغسطس) (7 بالقنيطرة بساريخ)
وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)
وحيد) بشريك  حمدودة  حسؤولية 

لسكون خاصياتها كالسالي):

التس ية):)»زين هاوس»)ش.7.7.
الهدف):)حنعش عقاري.

املقر االجس اعي):)34 أليانس دارنا، 
املهدية دكان )، القنيطرة.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)
التسجيل النهائي بالسجل السجاري.
الشركاء):)السيد لحسن أبازين.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)
إلى)31)ديس 16.

لحسن) السيد  عين  (: التسيي1)
أبازين ك سي1 للشركة.

قد تم تسجيل الشركة بالسجل)
السجاري لدى كسابة ضبط املحك ة)
االبسدائية بالقنيطرة تمت رقم)55719.
186 P

SAFELY TOURS
 شركة حمدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

 حقرها االجس اعي : بالقنيطرة، 
115 زنقة حع ورة و55 شارع حم د 
الع راوي، إقاحة حع ورة، رقم ))، 

القنيطرة
تأسيس شركة

حمرر) عرفي  عقد  ب قس�سى  (- (1
تم وضع) ((1(1 أغسطس) (17 بساريخ)
حمدودة) لشركة  األسا�سي  النظا7 
ذات) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

امل يزات السالية):
الشركة تسمى شركة) (: التس ية)
شركة) (SAFELY TOURS SARL AU
حمدودة املسؤولية ذات شريك وحيد.

املوضوع):)غرض الشركة
نقل املسسخدحين)؛

النقل السياحي)؛
الع ليات) ج يع  عاحة  وبصفة 
السجارية،)املالية،)الصناعية،)حنقولة)
حباشرة) واملرتبطة  حنقولة   وغي1 
أو بشكل غي1 حباشر باألغراض املشارة)
أعاله أو بإحكانها تسهيل توسع وتطوير)

الشركة.
زنقة   115 (: االجس اعي) املقر 
حع ورة و55 شارع حم د الع راوي، 

إقاحة حع ورة، رقم ))، القنيطرة.
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في حمدودة  الشركة  حياة   حدة 
 99)سنة ابسداء)حن تقييدها بالسجل)

السجاري.
رأس املال):)حدد رأس ال الشركة)
حقس ة) درهم  (111.111 حبلغ) في 
1111)حصة اجس اعية حن فئة) على)
111)درهم في حلكية الشريك الوحيد)

السيدة الغزالي فاتن.
تم تعيين السيدة فاتن) (: التسيي1)
الوطنية) للبطاقة  الحاحلة  الغزالي،)
حسي1ة للشركة ملدة) (S67493( رقم)

11)سنوات قابلة للسجديد تلقائيا.
تم السقييد بالسجل السجاري) (- ((
في) بالقنيطرة  االبسدائية   لل مك ة 
7))أغسطس)1)1))تمت رقم)55675.
187 P

ABDSSABOR TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

 ،F املقر االجس اعي : بقعة 46، بلوك
الحوزية، الطابق األول، القنيطرة
السجل السجاري رقم : 55547 

القنيطرة
اسسدراك خطإ

بالجريدة) وقع  خطإ  اسسدراك 
الرس ية رقم)8)56)بساريخ)9)سبس 16)

.(1(1
عوض):

حوضوع الشركة):)السج يل،)حالق)
للسيدات أو الرجالز

يقرأ):)
حوضوع الشركة):)نقل املسسخدحين.

الباقي بدون تغيي1.
188 P

GET WIRELESS MOROCCO
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها : 91.111 درهم
املقر االجس اعي : زاوية شارع 

الزرقطوني واملسي1ة ال16ج الغربي، 
الطابق 16، توين سانت1، الدار البيضاء

فسخ الشركة قبل األوان
العا7) الج ع  ملداولة  تبعا 
االسسثنائي املنعقد بساريخ)5)أغسطس)
 GET WIRELESS لشركة) ((1(1
MOROCCO)ش.7.7 وحقرها بالدار)
الزرقطوني) شارع  زاوية  البيضاء)
(،16 الطابق) ال16ج الغربي،) واملسي1ة،)

توين سانت1،)تقرر حا يلي):

فسخ الشركة قبل األوان ابسداء)
حن تاريخ)31)يوليو)1)1).

(: تعيين ك صفي للشركة السيد)
حاتم بولبيار،)القاطن بسونس.

شارع) زاوية  (: السصفية) حقر 
الغربي،) ال16ج  واملسي1ة،) الزرقطوني 
الطابق)16،)توين سانت1،)الدار البيضاء.
تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط)
البيضاء) بالدار  السجارية  باملحك ة 
رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) (31 يو7)

.744365
ب ثابة حقسطف وبيان

189 P

AJN BUREAU
SARL AU

السجل السجاري رقم : 145399
تأسيس

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قد) بالرباط،) ((1(1 أغسطس) (13
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تم ل)

الخصائص السالية):
 AJN BUREAU SARL (: التس ية)

.AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
في) تاجر  (: االجس اعي) الهدف 
وأثاث) حعدات  املكاتب،) حسسلزحات 

املكاتب،)املواد املستهلكة.
درهم) (111.111 (: املال) رأس 
حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)111 

درهم للحصة الواحدة ك ا يلي):
السيد الدزيري نبيل)1111)حصة)

اجس اعية)؛
املج وع)1111)حصة اجس اعية.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
 املقر االجس اعي):)4،)زنقة واد زيز،)
(،7 رقم) الشقة  الثالث،) الطابق 

أكدال،)الرباط.
:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)
غي1) ملدة  نجيبة  الفا�سي  السيدة 

حمدودة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
السجاري) السجل  ب مك ة  القانوني 

بالرباط تمت رقم)145399.
190 P

YZALI TRAVAUX
SARL AU

السجل السجاري رقم : 145411
تأسيس

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
قد) بالرباط،) ((1(1 أغسطس) (13
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك وحيد والتي تم ل)

الخصائص السالية):
 YZALI TRAVAUX (: التس ية)

.SARL AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الهدف االجس اعي):)

املخسلفة) األشغال  في  حقاول 
والبناء)؛

الكهربائية) الت1كيبات  في  حقاول 
وحواد البناء.

درهم) (111.111 (: املال) رأس 
حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)111 

درهم للحصة الواحدة ك ا يلي):
 1111 هللا) عبد  العزاوي  السيد 

حصة اجس اعية)؛
املج وع)1111)حصة اجس اعية.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
 املقر االجس اعي):)4،)زنقة واد زيز،)
(،7 رقم) الشقة  الثالث،) الطابق 

أكدال،)الرباط.
:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)
غي1) ملدة  هللا  عبد  العزاوي  السيد 

حمدودة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
السجاري) السجل  ب مك ة  القانوني 
السجل) (1163(3 بالرباط تمت رقم)

السجاري رقم)145411.
191 P

ANWAR CITY

SARL

إعالن حسعلق بالزيادة في رأس املال
تبعا ملحضر حداوالت الج ع العا7)

 ANWAR غي1 العادي لشركاء)شركة)

املحدودة) املسؤولية  ذات  (CITY

املنعقد بساريخ)4)يونيو)1)1))بالرباط)

قرر الشركاء)حا يلي):

الزيادة في الرأس ال االجس اعي):

رأس ال) في  الزيادة  ت ت  لقد 

درهم) (1.411.111 ب بلغ) الشركة 

 1.511.111 حبلغ) إلى  لح له  وذلك 

الحساب) دحج  طريق  عن  درهم 

الجاري للشركاء)في رأس ال الشركة.

توزيع) فإن  لذلك،) ونتيجة 

على) أصبح  االجس اعي  الرأس ال 

النمو السالي):

 Monsieur Ahmed KARMINE

4951)حصة)؛

 Monsieur Hicham EL

BECHRAOUI 5111)حصة)؛

 Monsieur( Issam-Eddine( EL

KHARROUSSI 4951)حصة)؛

املج وع)15.111)حصة.

تعديل النظا7 األسا�سي):

للشركاء) السالفة  للقرارات  تبعا 

املسعلقين) و7) (6 البندين) تعديل  تم 

االجس اعي) والرأس ال  باملساه ات 

حن النظا7 األسا�سي.

اإليداع القانوني):

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تمت  ((1(1 يوليو) ((( بساريخ)

.115678

تم إيداع السصريح السعديلي لدى)

بساريخ) بالرباط  السجارية   املحك ة 

)))يوليو)1)1))تمت رقم)567))حن)

السجل الت1تيبي.
للسلخيص والنشر

التسيي1

192 P
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 STE H.R WASSIM TRAVAUX

DIVERS
SARL AU

نقل حقر الشركة
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

 (1(1 يوليو) (16 بساريخ) االسسثنائي 

نقل) قرروا  قد  الشركة  شركاء)

ا) ع ارة  (19 شقة) حن  الشركة  حقر 

السعديين إقاحة ح16وكة،)حكناس إلى)

رياض الزيسون،) (75 ع ارة) (11 شقة)

حكناس.

املحك ة) لدى  الوثائق  وضع  تم 

السجارية ب كناس بساريخ)18)أغسطس)

بالسجل) ((4(1 رقم) تمت  ((1(1

السجاري رقم)48175.

193 P

 CABINET DE RADIOLOGIE

DE LA TOUR HASSAN
SARL

رأس ال الشركة : 111.111.) درهم

املقر االجس اعي : )1 زنقة تونس، 

حسان، الرباط

السجل السجاري : 985)4

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

 (1(1 يونيو) ((( بساريخ) االسسثنائي 

قرر حا يلي):

اعس اد ورثة شريك املسوفي):

توفي املرحو7 عبد الرزاق توفيق)

 (1(1 أبريل) ((1 بساريخ) بن شقرون 

حيث) الشركة  شركاء) بين  حن  وهو 

ي لك)7111)حصة حن فئة)111)درهم)

للحصة،)أسندت كلها لكل حن أرحلسه)

السويمي) جلون  بن  ج يلة  السيدة 

5/41)وولداه السيدان أح د) بنسبة)

بنسبة) شقرون  بن  توفيق  كريم 

شقرون) بن  توفيق  وعاحل  (14/41

هند) السيدة  وابنسه  (14/41 بنسبة)

توفيق بن شقرون بنسبة)17/41.

املحرر) اإلراثة  لرسم  تبعا  وذلك 

بالرباط بساريخ))1)يونيو)1)1).

إسناد حصص شريك املسوفي):

 7111 حنح) الشركة  شركاء) قرر 
حصة للشريك املسوفي املرحو7 عبد)
لصالح) شقرون  بن  توفيق  الرزاق 
اإلراثة) رسم  في  املذكورين  الورثة 
املحرر بالرباط بساريخ))1)يونيو)1)1).
وتميين النظا7) (6 تعديل الفصل)

األسا�سي للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
سبس 16) (( بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)18)3.
194 P

SOCIETE MEDIALOGIQUE
رقم 163 حكرر الدكان 165
حي الفرح، السقد7، الرباط

تأسيس
في) حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
(،(1(1 يوليو) (16 بساريخ) الرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تم ل  والتي  املحدودة 

السالية):
MEDIALOGIQUE(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

السواصل) (: االجس اعي) الهدف 
وتنظيم العروض واملهرجانات.

رأس ال الشركة):)111.111)درهم)
حقسم إلى)1111)حصة اجس اعية ب)
حوزع) الوحيدة  للحصة  درهم  (111

بين الشركاء)على الشكل السالي):
 751 (: السيد ناصري عبد الكريم)

حصة.
السيد ايت الحنا ابراهيم : 51) 

حصة.
حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
حكرر) (163 املقر االجس اعي : رقم)
السقد7،  الفرح،  حي   ،165 الدكان)

الرباط.
الشركة  بإدارة  يسكلف   : اإلدارة 
ملدة غي1 حمدودة السيد ناصري عبد 
السعريف  لبطاقة  الحاحل  الكريم 

.A365614 الوطنية رقم

تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 
بكسابة) السجاري  السجل  في  الشركة 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
 (1(1 أغسطس) ((8 يو7) بالرباط 

تمت رقم)71)145.
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SOCIETE NSL PRO
رقم 163 حكرر الدكان 165
حي الفرح، السقد7، الرباط

تأسيس
في) حرر  عرفي  عقد  ب قس�سى 
(،(1(1 يوليو) (16 بساريخ) الرباط 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص) تم ل  والتي  املحدودة 

السالية):
NSL PRO(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 
املسؤولية املحدودة.

في) حقاول  (: االجس اعي) الهدف 
السنظيف.

رأس ال الشركة):)111.111)درهم)
حقسم إلى)1111)حصة اجس اعية ب)
حوزع) الوحيدة  للحصة  درهم  (111

بين الشركاء)على الشكل السالي):
 331 (: السيد ناصري عبد الكريم)

حصة.
السيد ملباركي بوع ر : 341 حصة.
 331  : عادل  حغراوي  السيد 

حصة.
حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
حكرر) (163 املقر االجس اعي : رقم)
السقد7،  الفرح،  حي   ،165 الدكان)

الرباط.
الشركة  بإدارة  يسكلف   : اإلدارة 
ملباركي  السيد  حمدودة  غي1  ملدة 
السعريف  لبطاقة  الحاحل  بوع ر 

.A753481 الوطنية رقم
تسجيل  تم   : القانوني  اإليداع 
بكسابة) السجاري  السجل  في  الشركة 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
 (1(1 أغسطس) ((8 يو7) بالرباط 

تمت رقم)69)145.
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 STE CALIFORNIA BUSNES

INTERNATIONAL
SARL D’AU

تعديالت قانونية
الوحيد) املساهم  قرار  إثر  على 

 STE CALIFORNIA لشركة)

 BUSINES INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية) (SARL( D’AU

 (51.111 البالغ رأس الها) املحدودة،)

االجس اعي) حقرها  والكائن  درهم 
بشارع سيف الدولة إقاحة قوبع،)رقم)

31،)ساحة الدشي1ة العيون،)تقرر حا)

يلي):

بإضافة) الشركة  نشاط  توسيع 

البناء) أع ال  (: السالية) األنشطة 

الحفر،) العاحة،) األشغال  العاحة،)

املياه،) ونقاط  اآلبار  تجهيز  السطوير،)

املعدات الهيدروليكية.)أع ال الحفر)

الطرق،) الصحي،) الصرف  العاحة،)

الكهرباء،) املخسلفة،) الشبكات 

إحدادات) الدهان،) أع ال  الهاتف،)

الصحي،) والصرف  السباكة  املياه،)

أع ال نجارة حن الخشب واألملنيو7،)

ألخ)...

تغيي1 اسم الشركة إلى االسم السالي:)

 STE EURO AFRO BUSINESS

.INTERNATIONAL(SARL(D’AU

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون)

بساريخ فاتح سبس 16)1)1))تمت رقم)

.(1(1/(115
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INDUSTRIE MATERIALS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم وحيد
بساريخ العرفي  للعقد   تبعا 

5))أغسطس)1)1)،)تم وضع قوانين)

الشركة ذات امل يزات السالية):

 INDUSTRIE (: التس ية)

MATERIALS

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة ب ساهم وحيد.
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املوضوع):)
وتأجي1) توزيع  بيع  شراء) اسسي1اد 
واألدوات) واآلالت  املعدات  ج يع 
وامليكانيكية) الصناعية  واآلالت 
البناء) حعدات  وج يع  والزراعية 
وحعدات الحفر واملعدات الكهربائية.

شراء)واسسي1اد وتأجي1 ج يع أنواع)
حعدات املناولة وجرف الت1بة واللحا7)
وصناعة) املعدنية  واألطر  والبناء)

الغاليات واألنابيب.
تسويق وتوريد ج يع أنواع قطع)
وج يع) واملركبات  السيارات  غيار 

أنواع اآلالت.
أدوات،) سباكة،) أجهزة،) عقاقي1،)
خاص،) فوالذ  حعدنية،) حنسجات 

كي اويات،)إلخ...
املقر الرئي�سي):)العيون حي القدس)
)1)شارع الفرسان الطابق األول رقم)

.(
الرأس ال):)حدد في حبلغ)111.111 
حصة حن) (1111 إلى) درهم حقس ة 
بالكاحل) وي لكها  درهم  (111 فئة)

العبادلة حلعينين.
تسي1 حن طرف العبادلة) (: اإلدارة)

حلعينين.
بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون)
بساريخ)8))أغسطس)1)1))تمت رقم)
وتم تسجيلها بالسجل) ((1(1/1994
رقم) السمليلي  الرقم  تمت  السجاري 

.3(763
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AYOMAN TRANS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم وحيد
بساريخ العرفي  للعقد   تبعا 
18)أغسطس)1)1)،)تم وضع قوانين)

الشركة ذات امل يزات السالية):
AYOMAN TRANS(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 
املسؤولية املحدودة ب ساهم وحيد.

املوضوع):)
لج يع) والدولي  الوطني  النقل 

البضائع واألشياء)حن أي نوع.

نقل) الغي1،) لفائدة  النقل 
املسسخدحين لفائدة الشركة ولفائدة)

الغي1)؛)النقل امل16د الوطني والدولي.
نقل األحسعة غي1 املصحوبة لفائدة)

الغي1)؛
النقل في املناطق الحضرية وفي ا)

بين املدن لألشخاص والبضائع.
النقل السياحي،)نقل الركاب.
نقل ج يع املركبات واآلالت.

تأجي1 شاحنات نقل البضائع.
ج يع) وتشغيل  وإدارة  تأجي1 

شركات أو وكاالت النقل)؛)الخ)...
املقر الرئي�سي):)حي القدس،)تجزئة)

الراحة رقم)451)العيون.
الرأس ال):)حدد في حبلغ)111.111 
حصة حن) (1111 إلى) درهم حقس ة 
بالكاحل) وي لكها  درهم  (111 فئة)

السيد ابراهيم الديب.
السيد) طرف  حن  تسي1  (: اإلدارة)

ابراهيم الديب.
بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون)
بساريخ)7))أغسطس)1)1))تمت رقم)
1983)وتم تسجيلها بالسجل السجاري)

تمت الرقم السمليلي رقم)749)3.
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 SOCIETE TABAYNOUT
SAKAN
SARL AU

في حؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 
يوليو بسال،)قد تم تأسيس شركة) (7

تم ل الخصائص السالية):
 SOCIETE (: التس ية)

TABAYNOUT SAKAN SARL AU
الهدف االجس اعي):)حنعش عقاري)
(- حقاول أشغال حسنوعة في البناء) (-

نجارة األملنيو7.
درهم) (111.111 (: املال) رأس 
111)درهم) 1111)حصة) حقس ة إلى)

للحصة.
 1111 اطويلع) هللا  عبد  السيد 

حصة.
حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

شارع) (57 رقم) (: االجس اعي) املقر 
افريقيا حي الصفاء)القرية سال.

التسيي1):)السيد عبد هللا اطويلع.
السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

بسال)9)316)بساريخ)6)يوليو)1)1).
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TRAV-ABDHICH
SARL

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
 .(1(1 أغسطس) (3 بساريخ) الرباط 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة.
 TRAV-ABDHICH (: التس ية)

SARL
املقر):)4،)زنقة واد زيز،)الشقة)7،)

أكدال،)الرباط.
أشغال) (: االجس اعي) الهدف 

حخسلفة أو البناء.
املدة):)99)سنة.

درهم) (91.111 (: رأس ال الشركة)
حقس ة إلى)911)حصة حن فئة)111 

درهم للحصة الواحدة.
بالفقيه هشا7)451)حصة.

املصطفى الركراكي)451)حصة.)
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
بلفقيه هشا7 رقم ب.و) (: املسي1)
واملصطفى الركراكي رقم) (A773531
غي1) ملدة  حسي1ين  (G((6955 ب.و)

حمدودة.
السجاري) بالسجل  السقييد  تم 
 (1(1 سبس 16) فاتح  بساريخ  بالرباط 

تمت رقم)145319.
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 EL MECHTALI AFRICA
CONSULTING

SARL AU
تأسيس شركة

حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة) تأسيس  تم  قد  بالرباط 
حمدودة املسؤولية ذات شريك وحيد)

والتي تم ل الخصائص السالية):

 EL MECHTALI (: التس ية)

AFRICA CONSULTING

الصفة القانونية):)شركة حمدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الهدف االجس اعي):)تص يم وإنشاء)

وتنفيذ وتشغيل وإدارة أي هيكل أو)

السعليم) حجال  في  تعليمي  حشروع 

والسكوين املسس ر واملسخصص.
رأس ال الشركة في حبلغ)111.111 

درهم.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

املقر االجس اعي):)شارع عبد الرحيم)

الرياض) حي  د)) (17 قطاع) بوعبيد 

الرباط.

التسيي1):)املشسالي اح د.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) السجاري  بالسجل  القانوني 

يو7 بالرباط  السجارية   املحك ة 

رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) ((8
السجاري) السجل  ورقم  (116(58

.145(67
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GHITI IMPORT
 ب قس�سى عقد عرفي حمرر بساريخ

نظا7) تكوين  تم  ((1(1 يوليو) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  أسا�سي 

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالسالي):

 GHITI IMPORT(:(التس ية

الهدف):)ت ارس الشركة األهداف)

السالية):

الجديدة) السيارات  اسسي1اد 

واملسسع لة.

اسسي1اد حعدات وآالت اإلصالح.

االسسي1اد والسصدير.

شقة) (31 ع ارة) (: املقر االجس اعي)
زنقة حوالي أح د لوكيلي حسان) (8

الرباط.
 11.111 (: االجس اعي) املال  رأس 

درهم حقسم إلى)111)حصة قي ة كل)

واحدة)111)درهم.
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تم تعيين السيد زكرياء) (: التسيي1)

لبطاقة) الحاحل  العلوي  البلغيتي 

(،SH1(4((7 السعريف الوطنية رقم)

غي1) وملدة  للشركة  وحيد  ك سي1 

حمدودة.

وضع) تم  القانوني  اإليداع 

الضبط) كسابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحك ة السجارية بالرباط تمت رقم)

السجل السجاري)7)1453.
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CS IMPORT

SARLAU

 ب قس�سى عقد عرفي حمرر بساريخ

9)يوليو)1)1))تم تكوين نظا7 أسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات شريك وحيد خصائصها كالسالي):

 CS IMPORT(:(التس ية

الهدف):)ت ارس الشركة األهداف)

السالية):

الجديدة) السيارات  اسسي1اد 

واملسسع لة.

اسسي1اد حعدات وآالت اإلصالح.

االسسي1اد والسصدير.

املقر االجس اعي):)شارع عقبة إقاحة)

46)شقة رقم)31)أكدال الرباط.

 11.111 (: االجس اعي) املال  رأس 

درهم حقسم إلى)111)حصة قي ة كل)

واحدة)111)درهم.

عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيي1)

لبطاقة) الحاحل  كنفاوي  الص د 

(،GM(9164 السعريف الوطنية رقم)

غي1) وملدة  للشركة  وحيد  ك سي1 

حمدودة.

وضع) تم  القانوني  اإليداع 

الضبط) كسابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحك ة السجارية بالرباط تمت رقم)

السجل السجاري)5)1453.
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

920,(Avenue(des(Fars,(appt(N°(1,(C.Y.M((

Rabat

Tél.(:(05.37.79.55.73

Fax(:(05.37.79.55.73

IRIS INGENIERIE MAROC
SARL.AU

رقم 159 إقاحة املقاوحة، الطابق 

B 1/(1 (1111 الثالث رقم

الفداء حرس السلطان

الدار البيضاء

السجل السجاري بالدار البيضاء
رقم 1)3415

الج ع) حداوالت  ب قس�سى 

بساريخ) املنعقد  االسسثنائي  العا7 

بساريخ) املسجلة  (،(1(1 يونيو) ((5

 RE( : رقم) تمت  ((1(1 يوليو) (((

69381361)111)1))قرر حا يلي):

املوافقة على رفع رأس ال الشركة))

IRIS INGENIERIE MAROC SARL.

AU ب بلغ 111.111 درهم نقدا :

حن حبلغ 91.111 درهم إلى حبلغ 

191.111 درهم.

حن  السادس،  الفصل  تغيي1 

ب   : املسعلق  األسا�سي  القانون 

الحصص والرأس ال االجس اعي.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار)

 (1(1 أغسطس) (5 بساريخ) البيضاء)

تمت رقم))11)74.
قصد النشر واإلعالن
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شركة صوفينور)-)لل ماسبة واإلعالحيات

ش.ذ.7.7

املقر االجس اعي):)زاوية شارع حوالي عبد العزيز

وزنقة واد املخازن رقم)5)و)8)القنيطرة

الهاتف):)1537.37.78.71

النقال):)34.91.98.)16.6

الفاكس):)5.38).1537.36

GLOBAL SERVICE NET شركة
ش.ذ.7.7 

تغيي1 الغرض االجس اعي
حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم) ((1(1 ف16اير) ((1 يو7) بالقنيطرة،)

تمديد حا يلي تبعا لل مضر.

حن) والسصدير  االسسي1اد  حذف 

الغرض االجس اعي.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية) باملحك ة  الضبط 

 (1(1 يونيو) ((( بساريخ) بالقنيطرة 

تمت رقم))7485.
للضبط والنشر

حن أجل املسسخرج واإلشارة

-)صوفينور)-
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شركة صوفينور)-)لل ماسبة واإلعالحيات

ش.ذ.7.7
املقر االجس اعي):)زاوية شارع حوالي عبد العزيز

وزنقة واد املخازن رقم)5)و)8)القنيطرة

الهاتف):)1537.37.78.71

النقال):)1.59.59.65).16

الفاكس):)5.38).1537.36

RIO PUEBLO شركة
ش.ذ.7.7 ذات شريك وحيد

تأسيس
حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

أغسطس) (19 بساريخ) بالقنيطرة،)

 RIO شركة) تأسيس  تم  ((1(1

شريك) ذات  ش.ذ.7.7.) (PUEBLO

وحيد.

امليسرة) شارع  (: االجس اعي) املقر 
االرشاد) حي  (113 رقم) الخضراء)

الساكنية القنيطرة.

الهدف االجس اعي):)حطعم.

الع ليات) كل  عاحة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  السجارية 

حن) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن ية الشركة.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

التسيي1 أسند إلى السيدة فاط ة)

الزهراء)االدر�سي الحسني االزحي.

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديس 16 حن كل سنة.
رأس املال حدد في حبلغ):)111.111 

حصة) (1111 إلى) حقس ة  درهم،)

سدد) للواحدة،) درهم  (111 بقي ة)

اكسسابها وتوزيعها كالسالي):

االدري�سي) السيدة فاط ة الزهراء)

الحسني االزحي)1111)حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
القانوني لدى املكز الجهوي لالستث ار)
وقيد) القنيطرة  سال  الرباط  والية 
تمت) بالقنيطرة  السجاري  بالسجل 
سبس 16) فاتح  بساريخ  (55731 رقم)

.(1(1
حن أجل املسسخرج واإلشارة

-)صوفينور)-
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ESPACE BENBRAHIM PRIVE
SARL

تجزئة 1) شارع حم د الزرقطوني 
شقة رقم 5 حي النهضة ت ارة

السجل السجاري 131119
االسسثنائي) الج ع  ب قس�سى 
لشركة إسباس بن16اهيم بريفي شركة)
املسجل) املحدودة.) املسؤولية  ذات 
بساريخ))))يوليو)1)1))تم حن خالله)

دراسة جدولة األع ال اآلتية.
حوضوع الشركة.

تبعا للج ع االسسثنائي قرر شركاء)
شركة إسباس بن16اهيم بريفي شركة)

ذات املسؤولية املحدودة حا يلي):
للنشاط) السعليم الخاص  إضافة 
لهذه) تبعا  للشركة،) االجس اعي 
اإلضافة النشاط االجس اعي للشركة)
والسعليم) :)حضانة خاصة،) سيصبح)

الخاص.
السأسي�سي) القانون  تمديث 

للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بس ارة بساريخ)7))أغسطس)

1)1))تمت رقم)889.
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DYALCOM PRO
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة شريك وحيد

حرر) عرفي  عقد  ب قس�سى  (: أوال)
تم) (،(1(1 يونيو) ((3 بساريخ) بسال 
ذات) لشركة  األسا�سي  النظا7  وضع 
وحيد،) شريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات امل يزات املبينة في ا يلي):
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DYALCOM PRO(:(التس ية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

السجارة) (: الشركة) حن  الغاية 

واالتصاالت وتكنولوجيا املعلوحيات.

حم د) شارع  حكرر  (19 (: املقر)

 357 ع ارة) النخيل  ح ر  الخاحس 

الرباط.

سنة) (99 حددت حدتها في) (: املدة)

اعسبارا حن تاريخ تأسيسها النهائي.
 111.111 (: الج اعي) املال  رأس 

1111)حصة حن فئة) درهم قسم إلى)

111)درهم،)جلها في اسم):

السيد اإلدري�سي توفيق.

تسي1 الشركة حن طرف) (: اإلدارة)

السيد اإلدري�سي توفيق بصفسه املسي1)

القانوني للشركة ملدة غي1 حمدودة.

فاتح) بين  حا  (: الج اعية) السنة 

يناير إلى حسم ديس 16 حن كل سنة.

القانوني) اإليداع  تم  (: ثانيا)

بساريخ بالرباط  السجارية   باملحك ة 

16)يوليو)1)1).
رقم السجل السجاري):)144565.
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 REDC-CONSEIL ET

 COMMUNICATION

D’INFLUENCE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ش و

حرر) عرفي  عقد  ب قس�سى  (: أوال)

تم) (،(1(1 حارس) (13 بالرباط بساريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  النظا7  وضع 

وحيد،) شريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات امل يزات املبينة في ا يلي):

 REDC-CONSEIL (: التس ية)

 ET COMMUNICATION

D’INFLUENCE(SARL(AU

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

حكسب) (: الشركة) حن  الغاية 

لالستشارات والسكوين والسدريب.

شارع األبطال) (15 الشقة) (: املقر)

شقة)4)أكدال الرباط.

سنة) (99 حددت حدتها في) (: املدة)

اعسبارا حن تاريخ تأسيسها النهائي.

 111.111 (: الج اعي) املال  رأس 

1111)حصة حن فئة) درهم قسم إلى)

111)درهم،)جلها في اسم):

السيدة رانيا الدقاق.

تسي1 الشركة حن طرف) (: اإلدارة)

السيدة رانيا الدقاق بصفتها املسي1ة)

القانونية للشركة ملدة غي1 حمددة.

فاتح) بين  حا  (: الج اعية) السنة 

يناير إلى حسم ديس 16 حن كل سنة.

القانوني) اإليداع  تم  (: ثانيا)

بساريخ بالرباط  السجارية   باملحك ة 

16)يوليو)1)1).

رقم السجل السجاري):)81)144.
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AUDIT(ACCOUNTING(&(ASSISTANCE

 E(شارع الحسن الثاني طريق الشاطئ الع ارة

رقم)))الطابق األول جناح ب)-)الصخي1ات

 LE SUPER MARCHE DU

MARBRE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها : 11.511.111 درهم

حقرها االجس اعي : حظي1ة ب ساحة 

411 حت1 حربع ذات الرسم العقاري 

رقم R/7(6(9 عين عسيق

رقم السجل السجاري : 8985)1

ت ارة

تغيي1 التس ية وتصحيح تمديد 
عنوان املقر االجس اعي

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

 LE شركة) شركاء) قرر  االسسثنائي،)

 SUPER MARCHE DU MARBRE

حمدودة،) حسؤولية  ذات  شركة 

ب ساحة) حظي1ة  (: االجس اعي) حقرها 

العقاري) الرسم  حت1 حربع ذات  (411

R/7(6(9)عين عسيق واملسجلة) رقم)

رقم) تمت  السجاري  السجل  في 

8985)1)حا يلي):

تغيي1 تس ية الشركة إلى):

 P R O M O M A R B R E

DISTRIBUTION

املقر) عنوان  وتمديد  تصحيح 

االجس اعي):

االسسثنائي،) العا7  الج ع  قرر 

في) الشركة  تصحيح وتمديد عنوان 

الصناعية) املنطقة  (P41(( طريق) (:

عين عسيق ت ارة.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

في) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بساريخ) بس ارة،) االبسدائية  املحك ة 

فاتح سبس 16)1)1))تمت رقم)3856.
للنشر واإلعالن
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 CENTRE DE BIOLOGIE شركة

DE L’HOPITAL TEMARA
CBHT

ش.7.7 ذات الشريك الوحيد

الشقة 1، ع ارة 8، إقاحة صالح 

الدين، ت ارة

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

ب قس�سى عقد عرفي املؤرخ بس ارة)

يو7)17)يناير)1)1))تم تأسيس شركة)

الشريك) ذات  ( املسؤولية) حمدودة 

الوحيد،)ذات الخصائص السالية):

 CENTRE DE (: التس ية)

 BIOLOGIE( DE( L’HOPITAL

ذات) ش.7.7  (TEMARA( -( CBHT

الشريك الوحيد.

الهدف االجس اعي):

الطبية،) السمليالت  حخس16 

الكي يائية أو الصناعية.

املقر االجس اعي):)الشقة)1،)ع ارة)

8،)إقاحةصالح الدين،)ت ارة.

املدة):)99)سنة.

حدد) (: االجس اعي) الرأس ال 
 111.111 حبلغ) في  الشركة  رأس ال 

حصة) (1111 إلى) حقس ة  درهم 

 111 حنها) الواحدة  قي ة  اجس اعية 

ج يعها حكستبة وحمررة حن) درهم،)

طرف السيدة كوثر تواركت.

 1111 تواركت) كوثر  السيدة 

حصة.

ت ثل) التي  الحصص  حج وع 

الرأس ال االجس اعي):)1111)حصة.

كوثر) السيدة  تعيين  (: التسيي1)

غي1) ملدة  للشركة  ك سي1ة  تواركت 

حمدودة.

تقييد) تم  (: القانوني) اإليداع 

الشركة بالسجل السجاري لل مك ة)

أغسطس) (7 يو7) لس ارة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)131371.
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فيداركو ش.7.7

)رأس الها):)111.111)درهم

عضو هيئة الخ16اء)املحاسبين

زنقة حصطفى املعاني رقم)357 

الدار البيضاء

 SAHAM SUPPORT

SERVICES

S.A

شركة حساه ة

رأس الها : 1.837.611) درهم

حقر الشركة : شارع الزرقطوني

رقم 16)، الطابق السادس

الدار البيضاء

س.ت الدار البيضاء 353975

تغيي1 تس ية الشركة
العادي) غي1  العا7  الج ع  قا7 

أبريل) (14 في) املؤرخ  لل ساه ين 

1)1)،)ب ا يلي):

التي) الشركة  تس ية  تغيي1 

 SAHAM فصاعدا) اآلن  حن  تصبح 

SUPPORT SERVICES

 ( وبالسالي،)تم تعديل تمرير البند)

حن النظا7 األسا�سي.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكسابة)

في) الضبط ب مك ة الدار البيضاء،)

13)يوليو)1)1)،)تمت رقم)67)739.
عن حوجز وبيان

رئيس حجلس اإلدارة

213 P
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فيداركو ش.7.7
)رأس الها):)111.111)درهم

عضو هيئة الخ16اء)املحاسبين
زنقة حصطفى املعاني رقم)357 

الدار البيضاء

SAHAM IMMOBILIER
S.A

شركة حساه ة
رأس الها : 1.837.611) درهم
حقر الشركة : شارع الزرقطوني

رقم 16)، الطابق السادس
الدار البيضاء

س.ت الدار البيضاء 353975
ت ديد غرض الشركة

العادي) غي1  العا7  الج ع  قا7 
حارس) ((3 في) املؤرخ  لل ساه ين 

1)1)،)ب ا يلي):
الشركة) غرض  ت ديد  قرار 
كل األحالك العقارية) بأنشطة اقسناء)
املخصصة) حشيدة)) غي1  أو  )حشيدة 
للسن ية واالسسغالل،)استئجار أو بيع)

كل املؤسسات املدرسية.
حن) (3 البند) تعديل  تم  وبالسالي،)

النظا7 األسا�سي.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكسابة)
في) الضبط ب مك ة الدار البيضاء،)
17)يونيو)1)1)،)تمت رقم)9)7361.

عن حوجز وبيان
رئيس حجلس اإلدارة
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فيداركو ش.7.7
)رأس الها):)111.111)درهم

عضو هيئة الخ16اء)املحاسبين
زنقة حصطفى املعاني رقم)357 

الدار البيضاء

SAHAM SERVICES
SARL AU

شركة حمدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

رأس الها : 11.176.111 درهم
حقر الشركة : شارع الزرقطوني

رقم 16)، الطابق السادس
الدار البيضاء

س.ت الدار البيضاء 71181)
تخفيض الرأس ال

أبريل) (15 في) ب وجب قرار حؤرخ 
1)1)،)قا7 الشريك الوحيد لشركة

بسخفيض) (SAHAM SERVICES  

 45.176.111 حن) الشركة  رأس ال 

درهم) (11.176.111 إلى) درهم 

بواسطة سداد رسو7.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكسابة)

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

تمت) (،(1(1 يوليو) (13 في) البيضاء،)

رقم)75)739.
عن حوجز وبيان

رئيس حجلس اإلدارة
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فيداركو ش.7.7

رأس الها):)111.111)درهم

عضو هيئة الخ16اء)املحاسبين

زنقة حصطفى املعاني رقم)357 

الدار البيضاء

PALMIERS SUR MER

SARL AU

شركة حساه ة

رأس الها : 111.)31 درهم

حقر الشركة : شارع الزرقطوني

رقم 16)، الطابق السادس

الدار البيضاء

س.ت الدار البيضاء 115849

تخفيض الرأس ال
قا7 الج ع العا7 املخسلط املؤرخ)

في)9))يونيو)1)1)،)ب ا يلي):

حن) الشركة  رأس ال  تخفيض 

 31(.111 إلى) درهم  (1(.311.111

الخسائر) استيعاب  بواسطة  درهم 

السابقة.

 8 وبالسالي،)تم تعديل تمرير البند)

حن النظا7 األسا�سي.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكسابة)

في) الضبط ب مك ة الدار البيضاء،)

15)يوليو)1)1)،)تمت رقم)739715.
عن حوجز وبيان

الرئيس املدير العا7
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فيداركو
شركة الخ16ة في الحسابات

زنقة حصطفى املعاني رقم)357 
الدار البيضاء

الهاتف):)1.79).7).)).6.15/15).6).)).15
15.((.(6.(8.41

الفاكس):)1.83.41).)).15

IDEATION
S.A

شركة حساه ة
رأس الها : 1.351.411 درهم

حقر الشركة : شارع الزرقطوني
رقم 16)، الطابق السادس

الدار البيضاء
س.ت الدار البيضاء 89647

تغيي1 طريقة الحكاحة
في املنعقد  اإلدارة  حجلس   قا7 
6))حاي)1)1)،)بسغيي1 طريقة حكاحة)
حجلس اإلدارة،)وذلك بسعيين السيد)
 Moulay العلمي) احم د  حوالي 
بصفة رئيس) (M’Hmed( ELALAMY
حجلس اإلدارة والسيد حم د املرزوقي)
Mohamed EL MARZOUQI)بصفة)

حدير عا7.
تم إنجاز اإليداع بكسابة الضبط)
باملحك ة السجارية بالدار البيضاء،)في)
16)يوليو)1)1)،)تمت رقم)739861.

عن حوجز وبيان
الرئيس املدير العا7
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فيداركو ش.7.7
شركة حمدودة املسؤولية
رأس الها):)111.111)درهم

عضو بهيئة الخ16اء)املحاسبين
زنقة حصطفى املعاني رقم)357 

الدار البيضاء

RIAD AL HANA
SARL

شركة حمدودة املسؤولية
رأس الها : 111.111 درهم

حقر الشركة : طريق الجديدة
رقم 313، الشقة رقم 551

الدار البيضاء
س.ت الدار البيضاء 66731

تميين النظا7 األسا�سي
بعد وفاة الشريك الوحيد

العادي) غي1  العا7  الج ع  قا7 
املؤرخ في))))يونيو)1)1)،)ب ا يلي):

4)1)حصة تابعة) اإلشهاد بسوزيع)
أح د) السيد  ورثة  بين  للشركة 
بعد) (Ahmed BENKIRAN بنكي1ان)

وفاته املؤرخ في)15)حارس)1)1).
 6 البندين) تمرير  تعديل  بالسالي،)

و7)حن النظا7 األسا�سي.
الشركة) نظا7  تقنين  إعادة 

األسا�سي.
بنكي1ان) خالد  السيد  تزكية 
والسيد) (Khalid BENKIRANE
 Chakib بنكي1ان) شكيب 
في) شريكين  بصفة  (BENKIRANE

التسيي1 ملدة غي1 حمدودة.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكسابة)
بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 
تمت) (،(1(1 يوليو) ((8 في) البيضاء،)

رقم))74135.
عن حوجز وبيان

الشريك في التسيي1
السيد خالد بنكي1ان
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فيداركو ش.7.7
شركة حمدودة املسؤولية
رأس الها):)111.111)درهم

عضو بهيئة الخ16اء)املحاسبين
زنقة حصطفى املعاني رقم)357 

الدار البيضاء

HITECK LAND
SARL

شركة حمدودة املسؤولية
رأس الها : 5.111.111 درهم

حقر الشركة : تجزئة عبد املوحن
رقم 93، إقاحة الرباح 3، حي 

البطمة
احسداد، الدار البيضاء

س.ت الدار البيضاء 158169
الزيادة في الرأس ال

قرر الج ع العا7 املخسلط بساريخ)
31)يونيو)1)1)،)ب ا يلي):

الزيادة في رأس ال الشركة ب بلغ)
حن) حقسطعة  درهم  (3.511.111
االخسيارية) االحسياطيات  حساب 
35.111)حصة تابعة) وذلك بإحداث)
لكل) درهم  (111 فئة) حن  للشركة 
للشركاء) باملجان  حخصصة  حصة 

وفقا ملشاركتهم في الرأس ال.
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البندين تمرير  تعديل   بالسالي،)
 6)و7)حن النظا7 األسا�سي.

الشركة) رأس ال  في  الزيادة 
على) لرفعه  درهم  ب بلغ511.111)
درهم،) (5.111.111 إلى) النمو  هذا 
بالسكافؤ) وإصدار  بإحداث  وذلك 
5111)حصة جديدة،)حكستبة بكاحلها)
وحدفوعة القي ة كليا بواسطة دفعة)

نقدية.
وبالسالي،)تعديل البندين)6)و7)حن)

النظا7 األسا�سي.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكسابة)
بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 
تمت) (،(1(1 يوليو) ((8 في) البيضاء،)

رقم)741353.
عن حوجز وبيان

الشريك في التسيي1

أناس بنعباس طعارجي
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S K SOLUTIONS
SARL AU

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
تأسيس شركة) تم  ((1(1 يوليو) (11
ذات املسؤولية املحدودة والتي تم ل)

الخصائص السالية):
S K SOLUTIONS(:(التس ية
SARL AU(:(الصفة القانونية

لواز7) بيع  (: االجس اعي) الهدف 
حكسبية.

أشغال حخسلفة السدبي1.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)
فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 
111)درهم للحصة الواحدة املوزعة)

كالشكل السالي):
السيد سعيد قصبي)1111)حصة.
حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
املقر االجس اعي):)زنقة أح د كريم)
كبيبات) طريق ع ر سالوي  ((5 رقم)

الرباط.

سعيد) السيد  طرف  حن  املسي1ة 

قصبي.
رقم السجل السجاري):)87)145.
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 STE ABOUAADDI

 AMZOUGARE

D’ELECTRICITE
حسب 7.ج.ع.ط املنعقدة بساريخ)

 STE لشركة) ((118 سبس 16) (17

 ABOUAADDI AMZOUGARE

.D’ELECTRICITE

للشركة) الرئي�سي  املقر  تغيي1 

 ( السال7) حي  الجديد  العنوان  إلى 

العودة) لحي  الشرطة  احا7 حفوضية 

الس ارة.

تمت) ((118 سبس 16) ((1 بساريخ)
رقم)118/155))واملسجل في السجل)

السجاري تمت رقم)561.

221 P

الشركة سب سيد
ش.7.7 ذات شريك وحيد

SOCIETE(C(P - S(U(D

SARL A ASSOCIE UNIQUE

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة ذات شريك وحيد ب قس�سى)

أغسطس) (5 العقد العرفي املؤرخ في)

بساريخ واملسجل  بأكادير  ((1(1 

بأكادير تم وضع) ((1(1 أغسطس) (6

ذات) للشركة  األسا�سي  القانون 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد حسب املواصفات السالية):

سيد) سب  الشركة  (: التس ية)

وحيد)) شريك  ذات  )ش.7.7 

 SOCIETE( C( P( -( S( U( D( SARL( A

ASSOCIE UNIQUE

املوضوع االجس اعي للشركة):

الصناعية) االستشارات 

واللوجستية.

السدريب املنهي واإلداري.

الصناعية) الت1كيبات  في  الخ16ة 
ودراسات املشاريع.

حقر الشركة):)تجزئة حسكينة رقم)
511)دراركة أكادير.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي.

درهم) (111.111 (: الرأس ال)
فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 
111)درهم كلها اكسسبت نقدا ودفعت)

في حج وعها عند االكسساب كالسالي):
املالك عبد  ايت   السيد 

عبد الرح ان)1111)حصة.
حن) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

فاتح يناير حتى)31)ديس 16.
ايت السيد  عين  (:  التسيي1)
ك سي1) الرح ان  عبد  املالك  عبد 

للشركة ملدة غي1 حمدودة.
السوقيع) (: االجس اعي) السوقيع 
واألوراق) والوثائق  العقود  في 
 البنكية يكون حن طرف السيد ايت

عبد املالك عبد الرح ان.
القانوني) اإليداع  تم  (: اإليداع)
السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 
 (1(1 أغسطس) (31 بساريخ) بأكادير 

تمت رقم))9613.
املسي1
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PENTABELL
SARL AU

الشركة ذات املسؤولية املحدودة 
للشريك الوحيد

حقرها االجس اعي 4 تجزئة الهضبة 
الطابق األول سيدي حعروف

الدار البيضاء
السجل السجاري 47315)

بيع حصص الشركة
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
 (1(1 يوليو) ((1 بساريخ) االسسثنائي 
 (1(1 7))أغسطس) واملسجل بساريخ)

تقرر حا يلي):
بيع كل حصص الشريك الوحيد)
شركة)PENTABELL)التي ت سلك)411 
إلى شركة) درهم  (411 بقي ة) حصة 
 PENTABELL INVISTMENTS
سويسرية) شركة  (،HOLDING SA
بسويسرا،) االجس اعي  حقرها  األصل 

حونت1و ي ثلها السيد وليد بنج عا.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ فاتح) السجارية بالدار البيضاء)

سبس 16)1)1))تمت الرقم)744495.

223 P

 METALLICAL POWER

TRADING COMPANY
SARL

رأس الها 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : 187، شارع عبد 

املوحن، حدخل رقم )، الطابق 

B15 الرابع، رقم

سجل السجاري : 19))43

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

شركاء) قرر  ((1(1 حارس) (3 بساريخ)

الشركة حا يلي):

إلى) («MPTC« االخسصار) إضافة 

اسم الشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  نفد 

بساريخ فاتح) السجارية بالدار البيضاء)

سبس 16)1)1))تمت رقم)744475.

224 P

S.M.L.3L
SARL AU

سجل تجاري : 67)37)

فسخ حسبق للشركة
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

الشريك) ((1(1 يوليو) (16 بساريخ)

الوحيد للشركة املذكورة قرر حا يلي):

فسخ حسبق للشركة.

السيدة) للشركة  حصفي  تعيين 

حريم لحلو.

ع ارة) السصفية  حقر  تعيين 

انزران) بئ1  شارع  زاوية  أ  روحاندي 

وشارع ليبيا الطابق)11)رقم)159.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار)

البيضاء)في)7))أغسطس)1)1))تمت)

رقم)744145.

225 P
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PERFECT BETON
SARL

رأس الها 111.111.)1 درهم
حقرها االجس اعي : الدار البيضاء، 

إقاحة الدار البيضاء بارك، ع ارة 5) 
الطابق السفلي، شقة رقم 3 سيدي 

حعروف
سجل تجاري : 43)398

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
شركاء) قرر  ((1(1 يوليو) ((4 بساريخ)

الشركة حا يلي):
العنوان) إلى  الشركة  حقر  تمويل 
شارع) (47 البيضاء) بالدار  الجديد 
األطلس،)حي السال7،)ونتيجة لذلك،)
النظا7) حن  (4 املادة) تعديل  تم 

األسا�سي.
ب قدار) املال  رأس  زيادة 
يصل) بميث  درهم  (18.111.111
بإحداث) درهم  (31.111.111 إلى)
بقي ة) جديدة  حصة  (181.111
درهم للحصة وحدفوع بالكاحل) (111
عند االكسساب ب قاصة ديون سائلة)
حعينة حسسمقة على الشركة وتم ل)
أرباحا نقدية اعسبارا حن هذا اليو7.)
 6 تم تعديل املادتين) ونتيجة لذلك،)

و)7)حن النظا7 األسا�سي.
الجديد) األسا�سي  النظا7  اعس اد 

ذي املسؤولية املحدودة)»املحدث».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  نفد 
بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 
رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) ((4

.7743716
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 SOCIETE CENTRALE DE
 CONSTRUCTIONS ET

REALISATIONS
»S.C.C.R SARL«

رأس الها 41.111.111 درهم
حقرها االجس اعي : الدار البيضاء، 

35)، شارع يعقوب املنصور، إقاحة 
األنفال، حدخل B4، الطابق 1، حي 

الراحة
سجل تجاري : 316935

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
شركاء) قرر  ((1(1 يوليو) ((4 بساريخ)

الشركة حا يلي):

ب قدار) املال  رأس  زيادة 
يصل) بميث  درهم  (61.111.111
درهم عن طريق) (111.111.111 إلى)
حصة جديدة) (611.111 اسسمداث)
نقدا) للحصة  درهم  (111 بقي ة)
االكسساب) عند  بالكاحل  وتسدد 
ب قابلة ديون سائلة حعينة حسسمقة)
بها) الس سع  وتم ل  الشركة  على 
اعسبارا حن هذا اليو7.)ونتيجة لذلك،)
حن النظا7) و)7) (6 تم تعديل املادتين)

األسا�سي.
الجديد) األسا�سي  النظا7  اعس اد 

ذي املسؤولية املحدودة)»املحدثة».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  نفد 
 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 
أغسطس)1)1))تمت رقم)743715.
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SOCIETE TRANS AL NAJID
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية)
حمدودة ذات املواصفات السالية):

 SOCIETE TRANS« (: التس ية)
AL NAJID»)ش.7.7 ش.و.

املقر):)إقاحة ابن هيثم)6)بناء)رقم)
47)شقة رقم)4)عين عسيق.

النشاط السجاري):
نقل البضائع عن طريق السيارات،)
تزيد) أو  حتساوية  املعس دة  الح ولة 

عن)15)طنا))حقاول).
النقل العا7.

أو) )تاجر  والسصدير) االسسي1اد 
وسيط).

املدة):)99)سنة.
درهم،) (111.111 (: املال) رأس 
حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)111 
السيد) بم لها  كاحلة،) حؤداة  درهم،)

نجيد عث ان.
ملدة غي1) نجيد عث ان،) (: التسيي1)

حمدودة.
بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 
السجاري لل مك ة االبسدائية بس ارة)
 13 بساريخ) (1314(5 رقم) تمت 

أغسطس)1)1).
228 P

AAGAD POWER
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية)
حمدودة ذات املواصفات السالية):

 »AAGAD POWER« (: التس ية)
ش.7.7 ش.و.

بكر) أبو  ساحة  (،(1 (: املقر)
أكدال،) (،8 رقم) شقة  الصديق،)

الرباط.
النشاط السجاري):

تجارة املعدات أو لوحات للطاقة)
الش سية.

أو) )تاجر  والسصدير) االسسي1اد 
وسيط).

البناء) أشغال  أو  حخسلفة  أع ال 
)حقاول).

املدة):)99)سنة.
درهم،) (111.111 (: املال) رأس 
حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)111 
السيد) يم لها  كاحلة،) حؤداة  درهم،)

عبد العالي عكاد.
التسيي1):)السيد عبد العالي عكاد،)

ملدة غي1 حمدودة.
بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 
السجاري لل مك ة السجارية بالرباط)
فاتح) بساريخ  (145315 رقم) تمت 

سبس 16)1)1).
229 P

SIFAM TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
 (7 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم تأسيس شركة) (،(1(1 أغسطس)
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد خصائصها كالسالي):
.»SIFAM TRAV«(:(التس ية

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

الوحيد.
الهدف):)أع ال الديكورات.

شقة) (31 ع ارة) (: املقر االجس اعي)
زنقة حوالي اح د الوكيلي حسان) (8

الرباط.

 111.111 (: الشركة) رأس ال 
درهم،)حقس ة إلى)1111)حصة قي ة)
تم تمريرها) درهم،) (111 كل واحدة)

بالكاحل وحوزعة ك ا يلي):
حسن) حم د  سعيد  السيد 

السيد:)1111)حصة.
املدة):)99)سنة.

تم تعيين السيد سعيد) (: التسيي1)
حم د حسن السيد الحاحل لبطاقة)
حسي1) (AB13148V رقم) اإلقاحة 

للشركة ملدة غي1 حمدودة.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
السجاري لل مك ة السجارية بالرباط)
بساريخ فاتح سبس 16)1)1))تمت رقم)

.145411
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SPARKNUIT
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تأسيس
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة) إنشاء) تم  (،(1(1 8)يوليو)
ذات حسؤولية حمدودة بالخصائص)

السالية):
نوي») »سبارك  (: القانوني) اإلسم 

شركة ذات حسؤولية حمدودة.
الشقة) (،31 ع ارة) (: حقر الشركة)
الوكيلي،) أح د  حوالي  شارع  (،8

حسان الرباط.
تع ل) (: الشركة) حن  الغرض 

الشركة في املغرب):
اإلضاءة) أجهزة  وتسويق  تصنيع 

املسنقلة.
الالزحة) واملعدات  املواد  شراء)

للع لية.
املعاحالت) ج يع  عا7،) وبشكل 
املدنية،) املنقولة،) غي1  أو  املنقولة 
التي) والصناعية  املالية  السجارية،)
ترتبط بصورة حباشرة أو غي1 حباشرة)
باملوضوع االجس اعي أو التي يرجح أن)

تعزز تن يسه.
رأس املال):)111))درهم.

قبل) حن  الشركة  تدار  (: اإلدارة)
أنيجبوغو) ألكسندر  سسانلي  سيدي 
الجنسية وحاحل لجواز) نيجي1يا  حن 

.A196657(1(السفر رقم



11197 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

السجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس) (4 السجاري بالرباط بساريخ)

1)1))تمت رقم)144945.

230P مكرر

TAHROUYDECO
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تأسيس
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة) إنشاء) تم  (،(1(1 7)يوليو)

ذات حسؤولية حمدودة بالخصائص)

السالية):

اإلسم القانوني):)»تمريوط ديكور»)

شركة ذات حسؤولية حمدودة.

حقر الشركة):)ع ارة)31،)الشقة)8،)

حسان) شارع حوالي أح د الوكيلي،)

الرباط.

تع ل) (: الشركة) حن  الغرض 

الشركة في املغرب):

إنساج وتسويق املنسجات الحرفية)

السقليدية.

الداخلي) السص يم  خدحة 

والديكور.

التشطيب) أع ال  أنواع  ج يع 

والت1كيب.

املعاحالت) ج يع  عا7،) وبشكل 

املدنية،) املنقولة،) غي1  أو  املنقولة 

التي) والصناعية  املالية  السجارية،)

ترتبط بصورة حباشرة أو غي1 حباشرة)

باملوضوع االجس اعي أو التي يرجح أن)

تعزز تن يسه.

رأس املال):)1111)درهم.

حن) الشركة  تدار  (: اإلدارة)

حغربي) ورداني،) يميى  السيد  قبل 

الوطنية) البطاقة  يم ل  الجنسية،)

في)) ويقيم  (BJ41(879 رقم) للسعريف 

 Résidence ADDOHA 11 Building

.L 69 n°7 A S Casablanca

السجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس) (4 السجاري بالرباط بساريخ)

1)1))تمت رقم)144941.
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MDCSN
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تأسيس
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة) إنشاء) تم  (،(1(1 7)يوليو)
ذات حسؤولية حمدودة بالخصائص)

السالية):
»7 د �سي سن») (: اإلسم القانوني)

شركة ذات حسؤولية حمدودة.
الشقة) (،31 ع ارة) (: حقر الشركة)
الوكيلي،) أح د  حوالي  شارع  (،8

حسان الرباط.
تع ل) (: الشركة) حن  الغرض 

الشركة في املغرب):
حن) األسنان  سي1احيك  تصنيع 

الطين املوجود في املنطقة الشرقية.
طب) وحعدات  حنسجات  تسويق 

األسنان.
املعاحالت) ج يع  عا7،) وبشكل 
املدنية،) املنقولة،) غي1  أو  املنقولة 
التي) والصناعية  املالية  السجارية،)
ترتبط بصورة حباشرة أو غي1 حباشرة)
باملوضوع االجس اعي أو التي يرجح أن)

تعزز تن يسه.
رأس املال):)111))درهم.

قبل) حن  الشركة  تدار  (: اإلدارة)
حغربية) لخلوفي،) ثريا  السيدة 
الوطنية) للبطاقة  وحاحلة  الجنسية 
S7((119)وتقيم في شارع وليلي) رقم)

رقم)11)الناضور.
السجل) في  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس) (4 السجاري بالرباط بساريخ)

1)1))تمت رقم)144939.
232 P

THRUST
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تأسيس
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة) إنشاء) تم  (،(1(1 11)يوليو)
ذات حسؤولية حمدودة بالخصائص)

السالية):
اإلسم القانوني):)»تروست»)شركة)

ذات حسؤولية حمدودة.

زنقة سحنون،) (،8 (: حقر الشركة)
شقة رقم)8،)أكدال،)الرباط.

تع ل) (: الشركة) حن  الغرض 
الشركة في املغرب):

التشغيل والسدريب.
السنظي ية) االستشارة 

واالست1اتيجية.
املبادالت السجارية.
اسسي1اد وتصدير.

املعاحالت) ج يع  عا7،) وبشكل 
املدنية،) املنقولة،) غي1  أو  املنقولة 
التي) والصناعية  املالية  السجارية،)
ترتبط بصورة حباشرة أو غي1 حباشرة)
باملوضوع االجس اعي أو التي يرجح أن)

تعزز تن يسه.
رأس املال):)11.111)درهم.

قبل) حن  الشركة  تدار  (: اإلدارة)
حغربي) الهاشمي،) يونس  السيد 
السعريف) بطاقة  ويم ل  الجنسية 
والساكن) (AB646845 الوطنية رقم)
في سال،)تجزئة العياضة رقم)8)ع ارة)

.19
السجل) في  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس) (4 السجاري بالرباط بساريخ)

1)1))تمت رقم)144943.
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NSIRI STORE
SARL AU

تأسيس شركة
في) حسجل  عرفي  عقد  ب قس�سى 
الرباط بساريخ)11)حارس)1)1))قد تم)
»نصي1ي) اسم) تمت  تأسيس شركة 
املسؤولية) ذات  شركة  سسور»)

املحدودة ذات الشريك الوحيد.
تصدير) (: االجس اعي) الهدف 

واسسي1اد.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)
فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 
111)درهم للحصة الواحدة حقس ة)

كالسالي):
نصري عبد هللا):)1111)حصة.

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

السجل السجاري.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
شارع) (8 شقة) (31 ع ارة) (: املقر)

اح د لوكيلي حسان الرباط.
املسي1):)نصري عبد هللا.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط تمت رقم)115614 

بساريخ)1))يوليو)1)1).
(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

.144635
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STE GOOD TIMES EVENTS
SARL AU

تكوين شركة حمدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) حؤرخ  حمضر  ب قس�سى 
وضع) تم  (،(1(1 3))يوليو) بساريخ)
القوانين األساسية لشركة حمدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

امل يزات السالية):
الهدف):)وكالة تنظيم األحداث.

حطعم حسنقل.
ح ون حفالت.

حقر الشركة):)ع ارة)31،)شقة)8،)
حسان) شارع حوالي أح د الوكيلي،)

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

قدره)111.111)درهم.
غي1) ملدة  الشركة  تدار  (: اإلدارة)
حمدودة حن طرف السيد عبد املجيد)

الخروبي.
بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) ((1(1 سبس 16) فاتح  بساريخ 

السجل السجاري)89)145.
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STE ALEPH EDITIONS
SARL AU

تكوين شركة حمدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بالرباط) حؤرخ  حمضر  ب قس�سى 
وضع) تم  (،(1(1 1))يوليو) بساريخ)
القوانين األساسية لشركة حمدودة)
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات)

امل يزات السالية):
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الهدف):)حمرر.

السكوين.

(،31 رقم) ع ارة  (: الشركة) حقر 

شقة)8،)شارع حوالي أح د الوكيلي،)

حسان الرباط.
ب ا) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)111.111)درهم.

غي1) ملدة  الشركة  تدار  (: اإلدارة)

جي1و7) السيد  طرف  حن  حمدودة 

غيل روبي1 كونتز.

بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) ((1(1 أغسطس) ((8 بساريخ)

السجل السجاري)81)145.
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GARDASH
SARL AU

تأسيس) تم  ب قس�سى عقد عرفي 

شركة ذات حسؤولية حمدودة):

.GARDASH SARL AU(:(التس ية

سيدي) احي1  (: االجس اعي) املقر 

 (4 رقم) القرية  الرشاد  حي  حم د 

سال.

املواد)) بيع  (: الرئي�سي) النشاط 

الغذائية.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السأسيس النهائي أي حن وضع السجل)

السجاري.

التسيي1):)نعي ة لكطب.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 

درهم للحصة الواحدة حوزعة) (111

بين الشركاء)على الشكل السالي):

نعي ة لكطب)1111)حصة.

املج وع):)1111)حصة.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
السجاري) بالسجل  التسجيل  تم 

لل مك ة االبسدائية ملدينة سال تمت)
رقم)31341)بساريخ)1))حارس)1)1).
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HALAFOU
SARL AU

تمويل املقر االجس اعي للشركة
تقليص هدف الشركة

ب قس�سى الج ع العا7 غي1 العادي)
 HALAFOU SARL AU لشركة)
ش.7.7 بشريك وحيد املؤرخ بساريخ)

8)يوليو)1)1))قرر الشريك حا يلي):
للشركة) االجس اعي  املقر  تمويل 
46)شارع عقبة) (: حن العنوان الحالي)
الشقة رقم)))الطابق)1)أكدال الرباط)
4)شارع نوباليا) (: إلى العنوان الجديد)
حي) (1 بلوك) (17 سكسور) (4 تجزئة)

الرياض.
تعديل الهدف االجس اعي للشركة)
:)تم حذف النشاط السالي):)بيع وشراء)
املكسب) وأثاث  املعلوحاتية،) املعدات 
وإضافة النشاط السالي):)أع ال البناء)
والبنايات املركبة وأشغال الطرقات.

تعديل الفصول):)))و)4.
وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)
 1( بساريخ) بالرباط  االبسدائية 
أغسطس)1)1))تمت رقم)116174.
(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

.141561
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TAVAWORK
RC : 145405

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

األسا�سي) القانون  ب قس�سى  (- (I
 (1(1 يونيو) (17 بساريخ) املؤرخ 
اسم) تم ل  شركة  تأسيس  تقرر 
»TAVAWORK»)حمدودة املسؤولية)

ذات شريك وحيد خاصيتها كالسالي):
 »TAVAWORK« (: التس ية)
شريك) ذات  املسؤولية  حمدودة 

وحيد.
الشركة ت ارس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب وخارجه):
الغذائية) املنسجات  وشراء) بيع 
يمظرها) ال  التي  املنسجات  وج يع 

القانون بالسجزئة أو الج لة.

السلع) ج يع  وتصدير  اسسي1اد 
واملواد.

ج يع) وتسويق  تعبئة  توزيع،)
واللواز7) واملواد  واملعدات  املنسجات 

والسلع بج يع أنواعها.
أع ال البناء.

األملنيو7) نجارة  الخشب،) نجارة 
البناء) حواد  وتسويق  والحديد 
السباكة) حثل  العقاقي1  وحسسلزحات 

والكهرباء)واألدوات واإلضاءة.
ج يع) وصيانة  تفكيك  تج يع 

املعدات واألثاث.
تأثيث وتجهيز املكاتب.

واستبدال) وتبادل  بيع  شراء،)
غي1) أو  املنقولة  امل سلكات  ج يع 

املنقولة.
التي) املنسجات  نقل  خدحات 

تسوقها الشركة.
أو اسسغالل أو نقل أو حنح) اقسناء)
والعالحات) االخت1اع  براءات  ج يع 
وع لية) والت1اخيص  السجارية 
في) تساهم  أو  تسهم  التي  التشغيل 

أنشطة الشركة.
خالل) حن  األسهم،) في  االستث ار 
أو) اشت1اك  شكل  في  املساه ات 
املؤسسات) أو  الشركات  لج يع  ال،)
التي لها ارتباط حباشر أو غي1 حباشر)

بأنشطة الشركة.
وبشكل عا7،)فإن ج يع الع ليات)
السجارية،)الصناعية واملالية واألوراق)
املالية والعقارات ذات صلة حباشرة)
أو غي1 حباشرة لغرض املذكور أعاله)
أو حن املحس ل أن تع ل على تمقيق)

والسن ية.
الشركة) حقر  (: االجس اعي) املقر 
حدد في العنوان السالي):)رقم)31)شقة)
الوكيلي،) أح د  حوالي  زنقة  (8 رقم)

حسان)-)الرباط.
املدة القانونية):)تأسست الشركة)
تاريخ) حن  ابسداء) سنة  (99 ملدة)

السأسيس النهائي لها.
رأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 
الشركة حدد في حبلغ)111.111)درهم)
 111 حن) حصة  (1111 إلى) قس ت 
وي ثل) كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 
حساه ة أنجزت نقدا لفائدة الشركة)
ب ا) سفيان  وكلو  السيد  طرف  حن 

قدره)111.111)درهم.

بالكاحل) الحصص  هذه  تدفع 
وتخصص كلها للشركة.

السيد) الشركة  يسي1  (: التسيي1)
19شقة) وكلو سفيان القاطن بع ارة)
(- الرباط) اكدال،) عقبة  شارع  (16
املغرب،)حغربي الجنسية حزداد بساريخ)
9))حارس)1983)بسال)-)املغرب حاحل)

.PM818915(للبطاقة الوطنية رقم
تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
الجهوي) املركز  طريق  عن  بالرباط 
رقم) تمت  بالرباط  لالستث ار 

.145415
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SISCO SERVICE
RC : 145403

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

األسا�سي) القانون  ب قس�سى  (- (I
املؤرخ بساريخ فاتح يوليو)1)1))تقرر)
 SISCO« تأسيس شركة تم ل اسم)
حمدودة املسؤولية ذات) («SERVICE

شريك وحيد خاصيتها كالسالي):
 »SISCO SERVICE« (: التس ية)
شريك) ذات  املسؤولية  حمدودة 

وحيد.
الشركة ت ارس نشاطها) (: الهدف)

باملغرب وخارجه):
الغذائية) املنسجات  وشراء) بيع 
يمظرها) ال  التي  املنسجات  وج يع 

القانون بالسجزئة أو الج لة.
السلع) ج يع  وتصدير  اسسي1اد 

واملواد.
ج يع) وتسويق  تعبئة  توزيع،)
واللواز7) واملواد  واملعدات  املنسجات 

والسلع بج يع أنواعها.
أع ال البناء.

األملنيو7) نجارة  الخشب،) نجارة 
البناء) حواد  وتسويق  والحديد 
السباكة) حثل  العقاقي1  وحسسلزحات 

والكهرباء)واألدوات واإلضاءة.
ج يع) وصيانة  تفكيك  تج يع 

املعدات واألثاث.
تأثيث وتجهيز املكاتب.
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واستبدال) وتبادل  بيع  شراء،)
غي1) أو  املنقولة  امل سلكات  ج يع 

املنقولة.
التي) املنسجات  نقل  خدحات 

تسوقها الشركة.
أو اسسغالل أو نقل أو حنح) اقسناء)
والعالحات) االخت1اع  براءات  ج يع 
وع لية) والت1اخيص  السجارية 
في) تساهم  أو  تسهم  التي  التشغيل 

أنشطة الشركة.
خالل) حن  األسهم،) في  االستث ار 
أو) اشت1اك  شكل  في  املساه ات 
املؤسسات) أو  الشركات  لج يع  ال،)
التي لها ارتباط حباشر أو غي1 حباشر)

بأنشطة الشركة.
وبشكل عا7،)فإن ج يع الع ليات)
السجارية،)الصناعية واملالية واألوراق)
املالية والعقارات ذات صلة حباشرة)
أو غي1 حباشرة لغرض املذكور أعاله)
أو حن املحس ل أن تع ل على تمقيق)

والسن ية.
الشركة) حقر  (: االجس اعي) املقر 
حدد في العنوان السالي):)رقم)15)شارع)
األبطال شقة رقم)4)أكدال)-)الرباط.

املدة القانونية):)تأسست الشركة)
تاريخ) حن  ابسداء) سنة  (99 ملدة)

السأسيس النهائي لها.
رأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 
الشركة حدد في حبلغ)111.111)درهم)
 111 حن) حصة  (1111 إلى) قس ت 
وي ثل) كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 
حساه ة أنجزت نقدا لفائدة الشركة)
ب ا) سفيان  وكلو  السيد  طرف  حن 

قدره)111.111)درهم.
بالكاحل) الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.
السيد) الشركة  يسي1  (: التسيي1)
19شقة) وكلو سفيان القاطن بع ارة)
(- الرباط) اكدال،) عقبة  شارع  (16
املغرب،)حغربي الجنسية حزداد بساريخ)
9))حارس)1983)بسال)-)املغرب حاحل)

.PM818915(للبطاقة الوطنية رقم
تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
الجهوي) املركز  طريق  عن  بالرباط 
رقم) تمت  بالرباط  لالستث ار 

.145413
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 FIDUCIAIRE(FIRCOFISC(NEW(B.P(606(-

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

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

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

STE IMADIL CONSTR
 SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

تأسيس
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

ايت) باشسوكة  ((1(1 أغسطس) ((8

ذات) شركة  قوانين  حررت  باها 

حسؤولية حمدودة خصائصها كالسالي):

 STE IMADIL شركة) (: االسم)

 .CONSTR

نقل البضائع لحساب) (: األهداف)

الغي1.

الجيش) شارع  (: االجس اعي) املقر 

اشسوكة) بيوكرى  السواحة  حي  امللكي 

ايت باها.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املــدة)

السأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

إلى) حقسم  درهم  (111.111 حبلغ)

1111)حصة بث ن)111)درهم للواحد)

حوزع كالسالي):

 511 الهراوي) اي ان  السيدة 

حصة.

السيد عادل الهراوي)511)حصة.

املج وع):)1111)حصة.

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

ديس 16 حن كل) (31 يناير و تنسهي في)

سنة.

الشركة) بتسيي1  يقو7  (: التسيي1)
الهراوي) السيدة  حمدودة  غي1  وملدة 

اي ان.

اإلحضاءات) تكون  (: اإلحضاءات)

للسيدة) فقط  واالجس اعية  البنكية 

الهراوي اي ان.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

 (8 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

رقم) تمت  ((1(1 أغسطس)

.1384/(1(1
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 FIDUCIAIRE(FIRCOFISC(NEW(B.P(606(-

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

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

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

STE BOUDKOUSS TRANS
 SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك واحد 

تأسيس
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

1)1))ببيوكرى حررت) 13)أغسطس)

قوانين شركة ذات حسؤولية حمدودة)

بشريك واحد خصائصها كالسالي):

 STE شركة) (: االسم)

 .BOUDKOUSS TRANS SARL AU

نقل البضائع لحساب) (: األهداف)

الغي1.

املقر االجس اعي):)زنقة الصنوبر حي)

سيدي سعيد بيوكرى اشسوكة ايت)

باها.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املــدة)

السأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

إلى) حقسم  درهم  (111.111 حبلغ)

1111)حصة بث ن)111)درهم للواحد)

حوزع كالسالي):

 1.111 بودكوس) حبارك  السيد 

حصة.

املج وع):)1.111)حصة.

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

ديس 16 حن كل) (31 يناير و تنسهي في)

سنة.

الشركة) بتسيي1  يقو7  (: التسيي1)

حبارك) السيد  حمدودة  غي1  وملدة 

بودكوس.

اإلحضاءات) تكون  (: اإلحضاءات)

للسيد) فقط  واالجس اعية  البنكية 

حبارك بودكوس.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

 31 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

أغسطس)1)1))تمت رقم)1388.
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MOFASI TRAVAUX
ش.7.7 ش.و

رأس ال : 1.111) درهم
املقر االجس اعي : أ 151 بيس ولد 

سيدي علي جرادة
 (4 بساريخ) عرفي  عقد  ب وجب 
شركة) تأسيس  تقرر  (،(1(1 يوليو)
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد بالخصائص اآلتية):
 MOFASI« شركة) (: التس ية)

TRAVAUX» ش.7.7 ش.و.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
151)بيس ولد) أ) (: املقر االجس اعي)

سيدي علي جرادة.
وأشغال) بناء) (: الهدف االجس اعي)

حسنوعة.
املياه) قنوات  الطرق،) أشغال 

والصرف الصحي.
في) حمدد  االجس اعي  الرأس ال 
حبلغ)1.111))درهم بقي ة)111)درهم)

للحصة.
التسيي1):)تم تعيين السيد دح اني)
السعريف) لبطاقة  الحاحل  حني1 
ك سي1) (FH33511 رقم) الوطنية 

للشركة ملدة غي1 حمدودة.
تم تسجيل الشركة لدى املحك ة)
 35459 رقم) تمت  بوجدة  السجارية 

بساريخ)5))أغسطس)1)1).
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STE OUKHANJA TRAVAUX
 SARL AU

الرأس ال : 111.111 درهم
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد 
 ب قس�سى عقد عرفي بسال بساريخ
القانون) وضع  تم  ((1(1 يوليو) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصائص السالية):
(: االجس اعية) التس ية 

 .OUKHANJA TRAVAUX
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في) حقاول  (: االجس اعي) الهدف 
حنعش) (- حخسلفة) وأع ال  األشغال 

عقاري)-)تجارة عاحة.
زنقة) ((5 رقم) (: االجس اعي) املقر 
1)حي الوالء)القرية) العركوب سكسور)

سال.
حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املــدة)

تأسيسها.
حدد) (: االجس اعي) الرأس ال 
 111.111 حبلغ) في  الشركة  رأس ال 
درهم حوزع على)1111)حصة حن فئة)

111)درهم للحصة وزعت ك ا يلي):
 1.111 ابراهيم) خوجى  السيد 

حصة.
حن) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 
فاتح يناير إلى)31)ديس 16 حن كل سنة.
تم تعيين السيد خوجى) (: التسيي1)
ك سي1 وحيد للشركة ملدة) ابراهيم،)
الوثائق) على  وك وقع  حمدودة،) غي1 

البنكية.
تم إيداع السجل السجاري ب كسب)
بسال) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ)31)أغسطس)1)1))تمت رقم)

.31771
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SMARTWIN(-(SARL

 OUMNIA DE
KENESITHERAPIE

 SARL
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة 
 ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ
تم تأسيس شركة) ((1(1 ف16اير) (11
باملواصفات) املسؤولية  حمدودة 

السالية):
 OUMNIA DE (: التس ية)

 .KENESITHERAPIE SARL
املقر السجاري):)شارع بكين شقة)9 

إقاحة ياس ين املحيط الرباط.
اخصائي عالج) (: الهدف السجاري)

طبيعي))الت1ويض).
 111.111 في) حمدد  (: الرأس ال)
حصة (1111 إلى) حقس ة   درهم 

)ك ا يلي):

 511 (: الكاحل) السيدة وئا7 عبد 

حصة.

 511 (: السيدة حليكة اإلس اعيلي)

حصة.

املــدة):)99)سنة حن تاريخ تأسيسها.

التسيي1):)السيدة وئا7 عبد الكاحل)

والسيدة حليكة اإلس اعيلي.

املحك ة) (: القانوني) اإليداع 

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 16)

1)1))تمت رقم)3168)سجل تجاري)

رقم)85)145.
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AL(ISTICHARYA(CONSULTING(-(SARL

BOUZNIKA

 SOCIETE D’INGENIERIE ET

 DE VALORISATION DES

RESSOURCES
 SARL AU

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة بشريك واحد

 ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ

تأسيس شركة) تم  ((1(1 يوليو) (16

وحيد) بشريك  املسؤولية  حمدودة 

باملواصفات السالية):

 SOCIETE (: التس ية)

 D’INGENIERIE( ET( DE

 VALORISATION DES

 .RESSOURCES SARL AU

 1 حرآب) (7 الرقم) (: املقر السجاري)

تجزئة العوادي)1.

الهدف السجاري):)حنعش عقاري.

 1.111.111 :)حمدد في) الرأس ال)

درهم حقس ة إلى)11.111)حصة ك ا)

يلي):

حريم الطاهري):)11.111)حصة.

املــدة):)99)سنة حن تاريخ تأسيسها.

التسيي1):)حريم الطاهري.

املحك ة) (: القانوني) اإليداع 

االبسدائية ابن سلي ان سجل تجاري)

رقم)1)61.
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LOTIBELLA
 SARL

عرفي) عقد  ب قس�سى 

بساريخ الرباط  في   حؤرخ 
11)أغسطس)1)1))تم وضع القانون)

األسا�سي للشركة):

 .LOTIBELLA(:(اإلسم

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

حسؤولية حمددة.
العقاري) اإلنعاش  (: هدفها)

والسياحي وحيازة أرا�سي قصد البناء)

وتشييد ع ارات حن أجل السكن أو)

السجارة.
أبي) ابن  زنقة جعفر  (16 (: حقرها)

سوي�سي) الوليدية  قطاع  طالب 

الرباط.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 

على) درهم حوزعة بين الشركاء) (111

الشكل السالي):

.LOTISCOM(511)حصة

.MABELLA(511)حصة

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.

التسيي1 حن طرف السيدان ك ال)

خليل وك ال ياسين.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سبس 16) (( يو7) بالرباط  السجارية 
رقم) (،116335 رقم) تمت  ((1(1

التسجيل)1))1/3)1).
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STE ESPACE JABALI
 SARL

الرأس ال : 111.111 درهم

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

عقد) ب قس�سى 

بساريخ ببسلي ان   عرفي 
القانون) وضع  تم  ((1(1 يونيو) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة ذات الخصائص السالية):

 STE (: االجس اعية) التس ية 

 .ESPACE JABALI SARL

الهدف االجس اعي):)حقهى.

شارع) ((4 رقم) (: االجس اعي) املقر 

األحي1 سيدي حم د حي الرشاد قرية)

اوالد حو�سى سال.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املــدة)

تأسيسها.

حدد) (: االجس اعي) الرأس ال 

 111.111 حبلغ) في  الشركة  رأس ال 

درهم حوزع على)1111)حصة حن فئة)

111)درهم للحصة وزعت ك ا يلي):

السيدة ق ر السوزاني)511)حصة.

 511 (: جبالي) الصديق  السيد 

حصة.

حن) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 16 حن كل سنة.

السيد) تعيين  تم  (: التسيي1)

وشريك) ك سي1  جبالي،) الصديق 

وحوقع للشركة ملدة غي1 حمدودة.

تم إيداع السجل السجاري ب كسب)

بسال) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تمت  ((1(1 يوليو) (15 بساريخ)

.31477
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 STE ESSKA SERVICES   
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 ذات شريك وحيــد  

تأسيــس شركة
 1( بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،(1(1 ف16اير)

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك)

وحيــد))خصائصها كالسالــي):

 STE ESSKA: التس ية)

.SERVICES

و خدحات) اشغال البناء) (: الهدف)

حسنوعة.

Dرقم51  بلوك) ( املقر االجس اعي:)

حي السال7.)دراركة اكادير.

املدة)99)))سنة.)
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درهم) (111.111 (: الرأس ال)

حصة اجس اعية) (1111 حقس ة إلى)

حن فئة)111)درهم للحصة الواحدة،))

السيد)) الوحيـد  للشريك  حنتسبة 

حصة) ( (1111 الفسحي) الصديق 

اجس اعية.

الشركة) بتسيي1  يعهد  التسيي1:)

إلى السيد الصديق الفسحي))ملدة غي1)

له) فينسب  السوقيع  أحا  ( حمددة،)

كذلك.)

تم اإليداع القانوني بكسابة) ( وقد)

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

باكادير بساريخ)15)يوليو)1)1)،)))تمت)

رقم)91418.
)))للخالصة و البيان

عن املسي1
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  شركة  فيف  للنقل
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تأسيس الشركة
ب وجب عقد عرفي حؤرخ بساريخ)

تأسيس) تم  (،(1(1 أغسطس) ((4

الشركة ذات امل يزات السالية):

شركة) (: اإلجس اعية) التس ية 

فيف))للنقل))ش.7.7.

الهدف اإلجس اعي)))):)النقل الدولي)

واملحلي للبضائع.
)رقم3573)زنقة) (: املقر اإلجس اعي)

-أيت) الس سية) النهضة  شارع  (15

حلول.)

 111.  111 (: الرأس ال اإلجس اعي)

درهم حجزأة الى)1111)حصة))حن فئة)

111)درهم للحصة.)

ايش) السيد  تعين  تم  التسيي1:)

للشركة) شريك  غي1  ك سي1  ( العربي)

ملدة غي1حمدودة).

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجن16 حن كل سنة حاعدا السنة)

األولى التي تبسدئ حن تاريخ التسجيل)

بالسجل السجاري.

تم اإليداع القانوني لدى حصلحة)

اإلبسدائية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

(،(1(1 بإنزكان بــساريخ فاتح سبس 16)

تمت رقم)))1398.
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 STE FOOD BRA

DISTRIBUTION

 SARL AU

تاسيس شركة
بساريخ) عرفي  عقد  على  بناءا 

القوانين) وضع  تم  (،(1(1 حاي) ((8

األساسية لشركة حمدودة املسؤولية)

 FOOD BRA ( (: وحيد) بشريك 

الخصائص) DISTRIBUTIONذات 

السالية):)

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

ك ا في الخارج هو):

الغذائية) املواد  وتوزيع  بيع  (

األساسية.

األساسية) املواد  وتوزيع  بيع 

املطاعم) املقاهي،) في  املسسع لة 

والفنادق.

املقر االجس اعي))رقم)91)بلوك أ حي)

واد نون كل يم.

املدة):))99)سنة.

 111.111 في) حدد  (: الرأس ال)

حصة) (1111 على) حقسم  درهم 

اجس اعية بقي ة)111)درهم للواحدة)

وهي في نصيب السيد)):)

بودبوش ابراهيم).....)1111))حصة)

اجس اعية.

)التسيي1):)تسي1 الشركة وملدة غي1)

بودبوش) السيد  حن طرف  حمدودة 

ابراهيم.

اإليداع باملحك ة االبسدائية) ( ثم) (

((،(1(1 يونيو) ((6 بساريخ) ( بكل يم)

تمت رقم)136)والتسجيل في السجل)

السجاري تمت رقم)961).  
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 STE COLIGRAM MAROC 
S.A.R.L A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة

)ذات الشريك الوحيد

الرأس ال : 111.111 درهم
املقر االجس اعي : تل�سي بلوك 4 

رقم )1 الحي الصناعي 

اكادير

تـأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي بين الشركاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

املحدودة وعناصرها كالسالي):

:)الشركة تم ل اســـــــــــــــم) )التس ية)

»)كوليكرا7 حاروك»)))ش.7.7.))

الغرض االجس اعي):)نقل الطرود و)

البضائع).

 4 بلوك) تل�سي  (: االجس اعي) املقر 

رقم))1)الحي الصناعي اكادير.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

 1.111 الى) حقسم  درهم  (111.111

درهم) (111 بقي ة) اجس اعية  حصة 

للحصة).

حعا) تم تخويل التسيي1 واإلحضاء)

إلى للشريك الواحد):)

 . Mr. BIFENZI YASSINE

بكسابة) القانوني  اإليداع  ثم  وقد 

الضبط لدى هيئة املحك ة السجارية)

بأكادير تمث رقم)))95184))بساريخ))4 

أغسطس)1)1).
حن أجل النسخة والبيان)

عـن الـ سـيـر
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 STE DE LA CRUZ CONSEIL
SARL AU

 تأسيس شركة
حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم) ( ((1(1 أغسطس) (14 بساريخ)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

واحد)) بشريك  حمدودة  حسؤولية 

ذات الخصائص السالية):

 STE DE LA CRUZ ( ( ( (: التس ية)

      .CONSEIL

الشكل القانوني):)ش.7.7))بشريك)

واحد.

ع ارة) (( شقة) ( (: املقر االجس اعي)

114)إقاحة السعادة)))الحي املح دي)

اكادير.

الهدف:)تدبي1 و إدارة املشاريع.

 111.111 في) حدد  (: الرأس ال)

حصة) (1111 حن) حقس ة  درهم 

اجس اعية بقي ة)111)درهم للحصة،)

لفائدة) بالكاحل  حكستبة  و  حمررة 

السيد ادريان هي1نان دي ال كروز).)

املدة):)99)سنة.

الشركة) بتسيي1  يقو7  (: التسيي1)

السيد ادريان هي1نان دي ال كروز ملدة)

غي1 حمددة.

اإليداع القانوني):)ثم االيداع لدى)

السجارية) باملحك ة  الضبط  حكسبة 

ألكادير يو7)7))أغسطس)1)1))تمت)

ورقم السجل السجاري) (959(3 رقم)

هو)43957. 
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STE SARSEIGE COMPTA

SARL

 STE DIAMOUD EAGLE

TRAVEL

SARL

تأسيس
 9 في) ب قس�سي عقد عرفي حؤرخ 

)أيت حلول ثم تأسيس) (،(1(1 يونيو)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص السالية):

 STE DIAMOUD(التس ية):)شركة

.EAGLE TRAVEL SARL

سيدي) طريق  ( االجس اعي:) املقر 

حي ون حج ع7)رقم)55)ايت حلول.)

 ENTREPRENEUR DE (: الهدف)

 TRANSPORT DE PERSONNEL

 POUR LE COMPTE D AUTRUI

املدة:99)سنة.)
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درهم) (111.111 ( الرأس ال:)

فئة) حن  1111حصة  إلى) حقس ة 

111درهم لكل واحدة.)

حصة اجس اعية) (511 أي) (% (51

لفائدة السيد حصطفى تشاي.))))

اجس اعية) حصة  أي511) (% (51

لفائدة السيد حمند تشاي.)))))

السيد)) تعيين  تم  التسيي1:)

ملدة)) ( حصطفى تشاي حسي1 للشركة)

غي1 حمدودة.)))

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

القانوني باملحك ة االبسدائية بانزكان)

تمت) (،(1(1 أغسطس) ((5 بساريخ)

رقم))1)1)/4)13))و السجل السجاري)

رقم))1943).
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 DOMAINE MIMTI

تاسيس شركة

ب) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع) تم  (،(1(1 يوليو) ((1 تاريخ)

القوانين األساسية لشركة حمدودة)

ذات) وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

امل يزات السالية):

. DOMAINE MIMTI(((:(التس ية(

)الشكل القانوني:)شركة حمدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.)

)الهدف:)إدارة األع ال الزراعية

البويبات) دوار  ( (: املقر االجس اعي)

إقليم اشسوكة ايت باها.)

في)) حدد  ( (: االجس اعي) الرأس ال 

 1111 إلى) حقسم  درهم  (111.111

در هم امل ثلة) ( ( ( حصة حن فئة111)

للحصة الواحدة في حلكية)):

السيد صالح ال16يني.)))

التسيي1:)عين صالح ال16يني))حسي1)

للشركة ملدة غي1 حمددة.

املدة:)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

االبسدائية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

((،(1(1 أغسطس) (18 بإنزكان بساريخ)

تمت رقم)56)1.
املسي1
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STE EL &N FRET
SARL

راس الها : 1.111.111 درهم

حقرها االجس اعي: اكادير باي 

ر19ء)11711 اكادير

تأسيس شركة
 ب وجب عقد عرفي حمرر بساريخ

تأسيس) تم  (،(1(1 أغسطس) (4  

ذات) املسؤولية  حمدودة  شركة 

امل يزات السالية):

 EL(&N(FRET(((التس ية):))))شركة

ش.7.7.)

لحساب) البضائع  نقل  (: الهدف)

الغي1.

باي) اكادير  االجس اعي:) املقر 

ر19ء)11711)اكادير.)

رأس املال االجس اعي):)1.111.111 

درهم حجزأ إلى1.111)حصة حن فئة)

111)درهم للحصة.

(.... الفاهيم) فاط ة  السيدة 

51.111.)حصة.

((.... والسايح) نعي ة  السيدة 

51.111)حصة.

السيدة فاط ة الفاهيم) التسيي1:)

حسي1ا للشركة ملدة غي1 حمددة.)

:)تبسدأ السنة) ( السنة االجس اعية)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

آخر دجن16 حن كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)

املحك ة) هيئة  لدى  الضبط  بكسابة 

 95337 رقم) تمت  بأكادير  السجارية 

بساريخ))1)أغسطس)1)1).
حن اجل النسخة والبيان
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC 

 Création de société – Comptabilité –       

 Fiscalité(–(Conseil(Juridique(–Etude(de

  projet(–Gestion(financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI (éme Etage En face de la

 mosquée(ALIMAM(ALJAZOULI(BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE(:(48(815038

  IF(:(40224158 

  R.C(:(34(262((INZEGANE

GSM(:(06(61876311 

 EL RHABRA NEGOCE

 تأسيس شركة
 (8 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

بوادى الصفاء)حررت) (،(1(1 يوليو)

قوانين شركة ذات حسؤولية حمدودة)

خصائصها كالسالي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

(،(EL RHABRA NEGOCE(:(االسم

الغ16ي نيكوس.

األهداف:)بيع املواد العطرية)/)بيع)

املواد الغدائية)/السجارة املخسلفة.

ازدو) دوار  (: ( ( ( ( االجس اعي) املقر 

ج اعة الصفاء)اشسوكة ايت باها).

 111.111 (: االجس اعي) الرأس ال 

درهم.))))))))

التسيي1:)حم د الغ16ى).

اإليداع القانوني):)تم اإليداع لدى)

بساريخ) بانزكان  االبسدائية  املحك ة 

رقم) تمت  (،(1(1 أغسطس) (19

.1(89/(1(1
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 BRICK DOR شركة

الطابق األر�سي للبناية) (: العنوان)

رقم))))بلوك ب احسرنات اكادير

تأسيس
ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)

5))أغسطس)1)1))تم وضع القانون)

الخصائص) ذات  لشركة  األسا�سي 

السالية):

 BRICK (: القانونية) التس ية 

.DOR

ذات  شركة  (: القانوني) الشكل 
حسؤولية حمدودة بشريك وحيد.

املقر االجس اعي : الطابق األر�سي 
احسرنات  ب  بلوك   (( رقم  للبناية 

اكادير.
الغرض االجس اعي : 

اإلنعاش العقاري، أشغال البناء، 
شراء وبيع العقارات املبنية واملجهزة 
تجزئة  للبناء،  والصالحة  واملجهزة 
بقع  إلى  وتقسي ها  األرا�سي  وتجهيز 

صالحة للبناء.
كراء وتجهيز املباني، إنساج، صنع 
االسسي1اد  البناء،  حواد  وتسويق 

والسصدير.
املعاحالت  ج يع  عاحة  وبصفة 
واملبادالت السجارية التي حن شأنها أن 

تنمي وتوسع حن نشاط الشركة.
في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
بالكاحل  حمررة  درهم   111.111
وحقس ة إلى 1111 حصة اجس اعية 
الواحدة  للحصة  درهم   111 بقي ة 
الوحيد  والشريك  لل ساهم  وكلها 

السيد اسالحة عبد الرحيم.
التسيي1 : تم تعيين السيد اسالحة 
للشركة  وحيدا  حسي1ا  الرحيم  عبد 

ملدة غي1 حمدودة
املدة : 99 سنة ابسداء حن تاريخ 
تسجيل الشركة في السجل السجاري 

باملحك ة السجارية بأكادير.
حن  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
فاتح يناير وتنسهي في 31 ديس 16 حن 

كل سنة.
األرباح  حن  : تخصم 5%  األرباح 
والباقي  القانوني  االحسياط  لسأسيس 
الج عية  تصرف  تمت  يوضع 

الع وحية للشركة.
بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
  (1(1 أغسطس) ((8 بساريخ) بأكادير 
واملسجلة) (961(4 الرقم) تمت 
رقم) السمليلي  السجاري  بالسجل 

.43983
للنشر والبيان

املسي1
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11203 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

 EXPERT DROGUERIE LA

MAIN DU SOUSS
SARL

إنشاء شركة ذات حسؤولية حمدودة

 EXPERT (: السجاري) االسم 

 DROGUERIE LA MAIN DU

.SOUSS

رقم) (( بارحاط) تجزئة  (: العنوان)

17))ايت حلول.

املها7):)تجارة حواد البناء)بالج لة،)

أشغال حسعددة أو البناء.

 111.111 (: الشركة) رأس ال 

درهم.

التسيي1):)السيد بفوس حصطفى.

اإلحضاء):)السيد بفوس حصطفى)

أو السيد بفوس ابراهيم.

تم اإليداع القانوني األسا�سي لدى)

االبسدائية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

 (1(1 أغسطس) ((5 بساريخ) بانزكان 

السجاري) والسجل  (13(1 رقم) تمت 

تمت رقم)1935).
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YOURSOLVE
SARL

رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : إقاحة ت نارت  

ع ارة 8) شقة 11 بسركاو اكادير

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)

تم إحداث القانون) ((1(1 يوليو) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة حن طرف املوقعين للعقد)

خصائها كالسالي):

.YOURSOLVE(:(التس ية

ت نارت   إقاحة   : االجس اعي) املقر 

ع ارة 8) شقة 11 بسركاو اكادير.

تصنيع   : االجس اعي  الهدف 

أنظ ة ال16حجيات واألجهزة التي تلبي 

االحسياجات الخاصة

وأجهزة  براحج  وتسويق  إنساج 
.GPS 7تمديد املوقع الجغرافي بنظا

تطوير ال16احج ال ص  ة خصيصا 
الحسياجات الع الء.

رأس ال الشركة حدد في 111.111 
درهم حجزأ إلى 1111 حصة حن فئة 
كلها  الواحدة  للحصة  درهم   111

حكستبة كالسالي :
السيد حم د رح اني 511 حصة 

أي 51.111 درهم.
السيد حم د ابال 491 حصة أي 

49.111 درهم.
أي  حصة   1111  : ال ج وع 

111.111 درهم.
رح اني  حم د  السيد   : التسيي1 
عين ك سي1 للشركة بإحضاء السيد 

حم د رح اني.
اإلحضاء البنكي وكل ال ؤسسات 
ال  ولة حاليا فهي اخسصاص السيد 
لبطاقة  الحاحل  رح اني  حم د 

.CD(11611 السعريف الوطنية رقم
السنة ال الية : حن فاتح يناير إلى 

31 ديس 16.
ال دة : 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
 4 بساريخ  بأكادير  السجارية  ال مك ة 
أغسطس 1)1) تمت رقم )9518 - 

السجل السجاري : 9)437.
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شركة ويلكوس 
ش.7.7.              

تجزئة السعادة حي ايت الفا�سي رقم 
85 تكديرت دراركة اكادير

حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم) (،(1(1 أغسطس) (17 ( بساريخ)
لشركة) األسا�سي  القانون  إحداث 
ذات املسؤولية املحدودة خصائصها)

كالسالي):
االسم):)شركة ويلكوس ش.7.7.

او) حسنوعة  اع ال  (: املوضوع)
(((((( ( اشغال البناء.)

حقر الشركة):)تجزئة السعادة حي)
85)تكديرت دراركة) ايت الفا�سي رقم)

اكادير.

99)سنة ابسدءا) ( ( ( (: )حدة الشركة)

حن يو7 تأسيسها.
الف) حائة  في  حدد  (: رأس الها) (

درهم حقس ة إلى)1111)حصة٬)قي ة)

درهم و حوزعة) (111 كل واحدة حنها)

على الطريقة السالية):

السيدة ملياء)حرتاب)...)511)حصة.

 511 (.... قصطال) حم د  السيد 

حصة.

عينت) ( (: إدارة الشركة) تسيي1 و  (

ة وحيدة) حرتاب حسي1  ملياء) السيدة 

للشركة ملدة غي1 حمدودة.

اإليداع) تم  ( (: القانوني) اإليداع 

باكادير) السجارية  باملحك ة  القانوني 

السجل) (95915/(1(1 ( رقم) تمت 

السجاري)43949 .
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حسابات ادحيم

شركة ذات حسؤولية حمدودة
حقرها االجس اعي):)336)شارع املقاوحة ايت حلول

الهاتف):))41114)8)15

الفاكس):))16)49)8)15

 STE OUBOUBKER
 PLOMBERIE

شركة ذات حسؤولية حمدودة)

تأسيس شركة
ب وجب عقد عرفي حمرر بساريخ)
القانون) وضع  ثم  ((1(1 غشت) (19

حمدودة) شركة  لسأسيس  األسا�سي 

املسؤولية بامل يزات السالية):

 OUBOUBKER(التس ية):)شركة

. PLOMBERIE

املسؤولية) ذات  شركة  الشكل:)

املحدودة).
رأس ال) حدد  الشركة:) رأس ال 

درهم حقس ة) (111.111 الشركة في)

بقي ة) اجس اعية  حصة  (1111 إلى)

دراهم للواحدة و حقس ة ك ا) (111

 411 ( حم د) وبوبكر  السيد  (: يلي)

 311 اح د) وبوبكر  السيد  حصة,)

حصة و السيد ابو بكر عبد هللا)311.

رقم) االول  :الطابق  الشركة) حقر 

الزنايدي) حي  انزران  بئ1  شارع  (3(1

الدشي1ة انزكان.)

نشاط الشركة):)أع ال الت1صيص)

,االشغال) الت1صيص) حواد  ,بيع 

املخسلفة او البناء.)

التسيي1:)عين السيد وبوبكر حم د)

ك سي1 للشركة ملدة غي1 حمدودة.

الشركة حلزحة بالسوقيع) السوقيع:)

السيد وبوبكر حم د.

السنة املالية:)حن)11)يناير إلى)31 

ديس 16.)

املدة):))حدة الشركة حمددة في)99 

سنة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  ثم 

الضبط باملحك ة االبسدائية النزكان)

تمت رقم) (،(1(1 أغسطس) ((8 يو7)

1381)ورقم السجل السجاري)1971)           
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°11 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

15.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE ROOFTOP
ب قس�سى القانون األسا�سي بساريخ)

6)أغسطس)1)1)،)تم تأسيس شركة)

باملواصفات) املسؤولية،) حمدودة 

(:
ُ
السالية

روف) شركة  التس ية)))):)

(( (((((( ( طوب.)

               .STE ROOFTOP

الهدف):))حطعم.)

 16 املحل رقم) ( (: املقر االجس اعي)

شارع جن1ال الكساني اكادير.

املدة):))99)سنة ا ابسدءا حن تاريخ)

السأسيس.
)رأس الها):)111.111)درهم.

)التسيي1):))هشا7 زهري.)))

))اإلحضاء):)))هشا7 زهري.)))

باملحك ة) تم  القانوني  اإليداع 

السجارية الكادير بساريخ)7))أغسطس)

1)1)،)تمت رقم)7)959.  
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عدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1))الجريدة الرسمية   11204

  STE SABORES DALIA

شركة ذات حسؤولية حمدودة

ذات شريك وحيد

تاسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)

تم وضع القوانين) (،(1(1 ف16اير) ((4

األساسية لشركة حمدودة املسؤولية)

امل يزات) ذات  وحيد  شريك  ذات 

السالية):

.SABORES DALIA(التس ية

شركة حمدودة) الشكل القانوني:)

املسؤولية ذات شريك وحيد.)

الهدف:)تصدير واسسي1اد.

املقر االجس اعي بلوك)11)رقم)113 

حي اكدال)11)ايت حلول.)

في) حدد  االجس اعي  الرأس ال 

 1111 إلى) حقسم  درهم  (111.111

در هم امل ثلة) ( ( ( حصة حن فئة111)

للحصة الواحدة في حلكية)):)

السيد طارق العزيزي)))).

التسيي1:)عين اح د الغالني)))حسي1)

للشركة ملدة غي1 حمددة.

املدة:)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

تمت) (،(1(1 يونيو) (5 بأكدير بساريخ)

رقم))56.
)))املسي1))

264 P

STE  SACPROJET

SARL 

تأسيس شركة
بساريخ) عرفي  عقد  على  بناءا 

وضع) تم  (،(1(1 أغسطس) (6

لشركة) األساسية  القوانين 

وحيد:) بشريك  املسؤولية،) حمدودة 

الخصائص) ذات  ( (SACPROJET

السالية):)

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

ك ا في الخارج هو):

انواع) حخسلف  وتوزيع  انساج  (
االكياس غي1 املنسوجة.

األشغال املخسلفة والبناء).
حفاوض تجاري.

املقر االجس اعي):)حسسودع بج اعة)
احي نفاست سيدي افني.

املدة):))99)سنة.
 111.111 في) حدد  (: الرأس ال)
حصة) (1111 على) حقسم  درهم 
اجس اعية بقي ة)111)درهم للواحدة)

وهي في نصيب السيد)):)
  1111 ( (..... الحسان) بيكرزاحن 

حصة اجس اعية.
)التسيي1):)تسي1 الشركة وملدة غي1)
حمدودة حن طرف السيد بيكرزاحن)

الحسان.
رقم) تمت  القانوني  اإليداع  ثم 
547)و التسجيل في السجل السجاري)
تمت رقم)4411)باملحك ة االبسدائية)

بتزنيت))بساريخ)18)أغسطس)1)1).  
265 P

 STE SALE & RENTAL
EQUIPMENT

شركة ذات حسؤولية حمدودة
تأسيس شركة

 19 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة)) تأسيس  تم  (،(1(1 يوليو)
    SALE( &( RENTAL( EQUIPMENT

بالخصائص السالية):))
 SALE( &( RENTAL (: االسم)

 . EQUIPMENT
الهدف):)))))كراء)اآلالت و االشغال)

العاحة.)
   511.111 (: ( املج وعة) رأس ال 

درهم).
التسيي1))):)عبد الص د الجراري)

تغزة) حي  االجس اعي:) املقر 
أسرسيف اورير اكادير.

))املدة):))99)سنة.
لل ج وعة) القانوني  االيداع  تم 
بالسجل السجاري باملحك ة السجارية)
بأكادير تمت رقم)95568،))بساريخ)6) 

أغسطس)1)1).
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 STE  SOUFET TRANS
 SARL AU 

تاسيس شركة
بساريخ) عرفي  عقد  على   بناءا 

تم وضع القوانين) (،(1(1 يوليو) (14

األساسية لشركة حمدودة املسؤولية)

 SOUFET TRANS (: وحيد) بشريك 

ذات الخصائص السالية):)

الهدف):)هدف الشركة في املغرب)

ك ا في الخارج هو):

)نقل املسسخدحين لفائدة الغي1.

السياحي) النقل  الج اعي،) النقل 

واملدر�سي.
 17 43)زنقة) املقر االجس اعي))رقم)

بلوك س حي تي1ت السفلى))كل يم.

املدة):))99)سنة.

 111.111 في) حدد  (: الرأس ال)

حصة) (1111 على) حقسم  درهم 

اجس اعية بقي ة)111)درهم للواحدة)

وهي في نصيب السيد)):)

  1111 (...... سوفيط) بوسلها7 

حصة اجس اعية.

)التسيي1):)تسي1 الشركة وملدة غي1)

بوسلها7) السيد  حمدودة حن طرف 

سوفيط.

االبسدائية) باملحك ة  اإليداع  ( ثم)

((،(1(1 أغسطس) (5 بساريخ) ( بكل يم)

تمت رقم)188)والتسجيل في السجل)

السجاري تمت رقم)3135.  
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 STE SPORTMANAGER
  SARL

تاسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)
القانون) تم وضع  (،(1(1 يوليو) (16

الخصائص) ذات  لشركة  االسا�سي 

السالية):)

 SPORTMANAGER (: التس ية)

. SARL

الشكل))القانونية):)ش.7.7.

)))))املقر االجس اعي):)وسط تغازوت)

أورير أكادير.

االستشارة) (: االجس اعي) الغرض 

والتسيي1 الريا�سي.)

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

 1111 الى) حقس ة  درهم  (111.111

درهم) (111 بقي ة) اجس اعية  حصة 

للحصة،)حقس ة كالسالي):)

عبد الرح ان حعروفي)511)حصة.)

وعبد هللا بركشا)511)حصة.

التسيي1)):)تم تعيين عبد الرح ان)

غي1) ملدة  للشركة  حسي1ا  حعروفي 

حمدودة.

99)سنة ابسداء)حن تاريخ) (: ( )املدة)

تسجيل الشركة في السجل السجاري.))))

بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

((،(1(1 أغسطس) (17 بأكادير بساريخ)

تمت الرقم)95444.

268 P

حسابات ادحيم)

ش.7.7

336)شارع املقاوحة ايت حلول

الهاتف):)41114)8)15

الفاكس:)16)49)8)15

STE NICE HYGIENE
  SARL 

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

تأسيس شركة
ب وجب عقد عرفي حمرر بساريخ)
19)أغسطس)1)1))ثم وضع القانون)

حمدودة) شركة  لسأسيس  األسا�سي 

املسؤولية بامل يزات السالية):

 NICE HYGIENE ( (: التس ية)

.SARL

املسؤولية) ذات  شركة  الشكل:)

املحدودة).
رأس ال) حدد  الشركة:) رأس ال 

درهم حقس ة) (111.111 الشركة في)

بقي ة) اجس اعية  حصة  (1111 إلى)

دراهم للواحدة و حقس ة ك ا) (111

يلي):)

 511 الح ري) فاط ة  السيدة 

 511 البصي1) السيد ح زة  و  حصة 

حصة.
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رقم) االول  :الطابق  الشركة) حقر 

55))بلوك)1)حي االحل ايت احلول.)

أع ال) ج يع  الشركة:) نشاط 

أع ال وخدحات) السنظيف بانواعه؛)

النظافة و حفظ الصحة؛)بيع اآلالت)

وحواد السنظيف و حفظ الصحة.)

التسيي1:)عين السيد ح زة البصي1)

و السيدة فاط ة الح ري ك سي1ان)

للشركة ملدة غي1 حمدودة.

حلزحة) الشركة  السوقيع:)

ح زة) لسيد  املشت1كة  بالسوقيعات 

البصي1 و السيدة فاط ة الح ري.

السنة املالية:)حن)11)يناير إلى)31 

ديس 16.)

املدة):))حدة الشركة حمددة في)99 

سنة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  ثم 

الضبط باملحك ة االبسدائية النزكان)

يو7)7))أغسطس)1)1)،))تمت رقم)

1368)ورقم السجل السجاري)1963)             
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  STE NOUR TR
SARL

Capital :  100.000 Dhs 

 SIEGE(SOCIALE : HAY(EL

 MOUAHIDINE(BLOC(B(RUE 27

N°18 GUELMIM

ICE : 002449045000006

تـــأسيــس  شركة 
 (5 بساريخ) ( ب قس�سى عقد عرفي)

ف16اير)1)1)،)تم تأسيس شركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بامل يزات السالية):

التس ية):))شـــركة))نورتر.

حي املوحديين) ( ( (: املقر االجس اعي)

بلوك ب زنقة)7))رقم)18)كل يم.

درهم) (111.111 (: الرأس ـــــــــــــال)

فئة) حن  حصة  (1111 على) حقس ة 

111)درهم.

)الهدف):)ح ون الحفالت،االشغال)

املخسلفة والسجارة.

الشــــــــــــــركاء):)))حم د البشي1 شيهاب)
...... 1111)حصة.

املسي1 القانوني))))):)حم د البشي1)
شيهاب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
كل يم))بساريخ)16)حارس)1)1)،)تمت)

رقم1)1)/81.
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STE OSCAR PROJECT
SARL

ب قس�سي عقد عرفي املؤرخ بساريخ)
1)1)،)بإنزكان تم تأسيس) )))يوليو)
املحدودة)) املسؤولية  ذات  شركة 

تم ل الخصائص السالية):
 STE OSCAR PROJECT(:التس ية
                                                                                    . SARL
31)قسارية) :)رقم) املقر االجس اعي)
الجرف) الطاكسيات  حمطة  عي�سى 

انزكان.
رأس املال))):)111.111)درهم).

املدة))))))))):)99))))))سنة.
املسي1:)السيد عبد الرحيم ملركي.

املسسخدحين) نقل  (: النشاط)
االتصاالت) /وكالة  الغي1) لحساب 

األحداث.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)
19)أغسطس) في) ( ( االبسدائية بانزكان)

1)1)،)تمت رقم)81)1.
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 SOCIETE MAKHSHONI
SERVICES

 Société à Responsabilité Limitée
AU

Au(Capital(de 95 000,00 Dhs
 SIEGE(SOCIALE : N°125 RUE 01

 HAY AIN RAHMA TAN TAN
ICE  : 002398644000020

تـــأسيــس شركة 
ب قس�سى عقد عرفي بساريخ فاتح)
1)1)،)تم تأسيس شركة ذات) يناير)
وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بامل يزات السالية):)

حخشوني) شـــركة  (: التس ية)

سرفيس.
زنقة) (1(5 رقم) (: املقر االجس اعي)

11)حي عين الرح ة طانطان.

درهم) (951.111 (: الرأس ـــــــــــــال)

حقس ة على)951)حصة حن فئة)111 

درهم.

الهدف):)االشغال املخسلفة والبناء.

الشــــــــــــــركاء):)

)حم د البشي1 شيهاب)951)حصة.

املسي1 القانوني):)حبارك املخشوني.)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1(1 ف16اير) (6 بساريخ) الطانطان 

تمت رقم)1)1)/47.

272 P

STE MAKINA TOURS شركة
SARL AU

تأسيس 
حمرر) عرفي  عقد  ب قس�سى 

ت ت) ((1(1 يوليو) ((8 بأكادير بساريخ)

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

ذات) املسؤولية  حمدودة  لشركة 

الخصائص السالية):)

 STE MAKINA« (: التس ية)

.TOURS SARL AU

الهدف):)النقل السياحي.)

 C/O NR (: االجس اعي) املقر  (

 17 BAT (4 RESIDENCE BAYTI

 SAKANE HAY MOHAMMADI

.AGADIR

رأس ال الشركة):)حدد الرأس ال)

درهم) (111.111 حبلغ) في  االجس اعي 

حصة اجس اعية) (1111 حقس ة إلى)

حن فئة)111)درهم للواحدة في حلك):)

السيد):)عبد العالي أحميل)1111 

حصة اجس اعية.

املدة):)99)سنة.)

العالي) عبد  السيد  (: التسيي1)

أحميل.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديس 16.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
اكادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ)31)أغسطس)1)1))تمت رقم))

.44117
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 STE MONTAGE ANTENE
RESEAUX

S.A.R.L
تأسيس الشركة

ب وجب عقد عرفي حؤرخ بساريخ)
تأسيس) تم  ((1(1 أغسطس) (11

الشركة ذات امل يزات السالية):)
 STE(« (: االجس اعية) التس ية 
 MONTAGE ANTENE RESEAUX

.» SARL
الهدف االجس اعي):)تركيب شبكات)

االتصاالت.
املقر االجس اعي):)رقم)14،)بلوك)6،)

حي العرب،تكوين،اكادير.
 111.111 (: االجس اعي) الرأس ال 
درهم حجزأة إلى)1111)حصة حن فئة)

111)درهم للحصة الواحدة.
)تم تعين السيد بوعلي) (: التسيي1)
غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  لحسن 

حمدودة.
حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.
تم اإليداع القانوني لدى حصلحة)
السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
 (1(1 أغسطس) ((5 بساريخ) باكادير 

تمت رقم)95554.
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 MINIATURE NEGOCE شركة
SARL

تأسيس شركة
حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم) (،(1(1 أغسطس) (11 بساريخ)
وضع القانون االسا�سي لشركة ذات)

الخصائص السالية):
شركة) (: القانونية) التس ية 

.MINIATURE NEGOCE SARL
)الشكل القانوني):)ش.7.7.
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رقم8  حسجر  (: االجس اعي) املقر  (

قسارية حني1 شارع غاندي حي الداخلة)

أكادير.

آالت) بيع  (: االجس اعي) الغرض 

وأثاث املكاتب.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

 1111 أالف درهم حقس ة الى) (111

درهم) (111 بقي ة) اجس اعية  حصة 

س ي1ة) (: كالسالي) حقس ة  للحصة،)

فياللي) وحم د  حصة  (511 النضيم)

511)حصة.

التسيي1):)تم تعيين س ي1ة النضيم)

حسي1ا للشركة ملدة غي1 حمدودة.

حن تاريخ) 99)سنة ابسداء) (: املدة) (

تسجيل الشركة في السجل السجاري.)

بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

 (1(1 أغسطس) (31 بساريخ) بأكادير 

تمت الرقم)96135. 
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C.A CONSEIL

 Siège(social((:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél/ 15 (8 (37 6(6 Fax 15 (8 (( 81 55

E-mail((:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

 STE MERRAKA CARS SARL

AU

CONSTITUTION

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

والذي) ((119 حاي) ((7 في) املنعقد 

ذات) شركة  تأسيس  ب وجبه  ( تم)

حسؤولية حمدودة ح يزاتها كالسالي):)

 STE MERRAKA CARS (: االسم)

.SARL AU

حسؤولية) ذات  شركة  (: الصفة)

حمدودة.

الرأس ال):)11.111))درهم.

الهدف):)كراء)السيارات.

افرني) ع ارة  (13 رقم) (: العنوان)

رياض السال7 اكادير.

فاتح) حن  لسبدأ  (: املالية) السنة  (

يناير إلى)31)ديس 16 حن كل سنة.

:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

السيد حراقة نادية.)

باملحك ة) القانوني  يذاع  اال  ( تم)

أغسطس) ((7 في) باكادير  السجارية 

1)1))تمث رقم)4)959.
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IKRAMOCOM SERVICE
إكراحكم خدحات

تأسيس شركة
1)ب وجب عقد عرفي حمرر بساريخ)

تأسيس شركة) تم  ((1(1 يوليو) ((4

امل يزات) ذات  املسؤولية  حمدودة 

السالية)):)

خدحات») »إكراحكم  (: التس ية)

ش.7.7 حمدودة املسؤولية.)

حقاول في ربط وتركيب) (: الهدف)

وااللكت1ونية) الهاتفية  الشبكة 

واملعلوحاتية.

بلوك) (1( رقم) (: االجس اعي) حقر 

)15)شارع اح د زكرياء)شارع القدس)

اكادير.

 111.111 (: رأس املال االجس اعي)

1111)حصة حن فئة) درهم حجزأ إلى)

111)درهم للحصة الواحدة.)

االنسة اال7 اكرا7)511)حصة.

السيد حم د شاري)511)حصة.

االنسة) الشركة  يسي1  (: التسيي1)
شاري) حم د  والسيد  اكرا7  اال7 

وتخويله ا لسوقيع املشت1ك ملدة غي1)

حمدودة.

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

آخر ديس 16 حن كل سنة.

))وتم اإليداع القانوني لهذا العقد)

املحك ة) هيئة  لدى  الضبط  بكسابة 

 95931 رقم) تمت  اكادير  السجارية 

43965 رقم) السجاري   والسجل 

بساريخ)7))أغسطس)1)1).
حن اجل النسخة والبيان
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شركة انفيتك سوليشن
ش 7 7 ش و

 STE INVITECH SOLUTIONS

SARL AU

رقم 17، شارع 1155، حي الن1جس 

الدشي1ة الجهادية

السجل السجاري رقم 5)19)

بساريخ)3))يوليو)1)1))تم))تاسيس)

شركة دات املسؤولية املحدودة):

التس ية شركة انفيسك سوليشن.

دات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.

وإصالح) تركيب  بيع،) (: الهدف)

االجهزة االلكت1ونية واالعالحيات.

(،17 رقم) (: االجس اعي) املقر 

الدشي1ة) الن1جس  حي  (،1155 شارع)

الجهادية.

راس املال):)حدد في حبلغ)111.111 

درهم حقس ة الى)1111)حصة بث ن)

111)درهم للحصة في حلكية)):)

السيد الحسن بيه):)1111)حصة.

التسيي1):)عين السيد الحسن بيه)

حسي1 للشركة ملدة غي1حمدودة.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة في السجل السجاري)

فاتح) حن  (: االجس اعية) السنة 

ينايرالى)31)ديس 16 حن كل سنة.)

القانوني لدى كسابة) االيداع  ( تم)

الضبط باملحك ة االبسدائية النزكان)

بساريخ)19)أغسطس))1)1))تمت رقم)

.1314
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 STE BOUTALITRA 
 SARL AU

إنشاء شركة ذات حسؤولية حمدودة 
الطريق) (8 رقم) (1 كلم) (: العنوان)

تارودانت ايت حلول.

)املها7)):)حنعش عقاري.

 111.111 (: الشركة)) حال  رأس 

درهم.

(: رشيد) بوطالبي  السيد  التسيي1 

حشارك وحيد وحسي1 للشركة

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)

االبسدائية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

تمت) ((118 يوليو) ((5 انزكان بساريخ)

تمت) السجاري  والسجل  (1(91 رقم)

رقم)5171.
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CABINET COMPTA OUSSAMA

 Adresse((:(APP.N°(21(IMM.TR(01(CITE

ADRAR-AGADIR-TEL((:(06-76-83-26-57

 STE CABINET WAFA 

METRE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 3 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى  (

تأسيس) تم  باكادير  ((1(1 يوليو)

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات)

الخصائص السالية):)

 CABINET WAFA (: التس ية)

.METRE

املقر):)زنقة)931)رقم)47)حي سال7)

اكادير.

 METREUR (: املوضوع)

.VERIFICATEUR

في) الرأس ال  حدد  (: الرأس ال)

 1111 على) حوزعة  درهم  (111.111

درهم حوزعة) (111 حصة حن قي ة)

بين الشركاء)كالسالي):)

511)حصة) السيد حوجان حم د)

51.111)درهم

 511 لطيفة) العسري  السيدة 

حصة)51.111)درهم

:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

غي1) ملدة  لطيفة  العسري  السيدة 

حمدودة.)

اإليداع):)تم اإليداع القانوني لدى)

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

 (1(1 أغسطس) (18 بساريخ) باكادير 

تمت عدد)95461.
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AVENIR FRERE
SARL

تأسيس شركة
 11 على العقد املؤرخ بساريخ) بناء)
تأسيس شركة) تم  ((1(1 أغسطس)
ذات حسي1) (AVENIR FRERE SARL

وحيد،)
األس اك) وشراء) بيع  (: الهدف)
لفائدة) النقل  والج لة،) بالسقسيط 
الحساب) لفائدة  النقل  الغي1،)

الخاص،)االسسي1اد والسصدير
الدور) (: االجس اعي) حقرها 
االقسصادية طانطان الشاطئ طانطان.
درهم) (111.111 (: الرأس ال)

حقسم الى)1111)حصة.
 1111 علي) بن بي1يك  (: السيد)

حصة.
علي) بن بي1يك  السيد  (: التسيي1)

ملدة غي1 حمدودة.
املدة):)99)سنة.

االبسدائية) باملحك ة  االيداع  تم  (
بساريخ (156 ( رقم) تمت   بطانطان 

8))أغسطس)1)1).
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 BAKKI GROUP EXPORT
تأسيس شركة دات حسؤولية 

حمدودة
يناير) (31 في) املؤرخ  للعقد  طبقا 
حمدودة) شركة  تأسيس  تم  ((1(1

املسؤولية بالخصائص السالية):)
 BAKKI GROUP (: االسم)

.EXPORT
الهدف):)تصدير واسسي1اد.

)بيع املنسجات الفالحية.
رأس ال املج وع):)51.111)درهم.

التسيي1):)السيد باكي حم د.
ج اعة) حركز  (: االجس اعي) املقر 

سيدي بيبي إقليم شسوكة ايت باها.
املدة):)99)سنة.

لل ج وعة) القانوني  اإليداع  تم 
 بالسجل السجاري باملحك ة االبسدائية
بساريخ (11(9 رقم) تمت   بانزكان 

)1)أغسطس)1)1).
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 STE BAYER PVC

ش.7.7. 

 14 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم تأسيس شركة ذات) ((1(1 ( يوليو)

حسؤولية حمدودة خصائصها كالسالي):)

.BAYER PVC(:(التس ية

الهدف االجس اعي):)نجارة األملنيو7)

والبالستيك.

زنقة) (5(( رقم) (: املقر االجس اعي)

916)السال7 اكادير.

املدة):)99)سنة.

الرأس ال):)111.111)درهم)

الشركة) بتسيي1  يعهد  (: التسيي1)

ملدة غي1 حمددة للسيد حم د بمنا)

والسيد حنال حهدي بسوقيع حشت1ك.)

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

1)1))تمت) 7))أغسطس) باكادير في)

رقم)9)959.
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STE BELLA CHOCOLAT

SARL

رأس الها 111.111D درهم 

بسأسيس شركة
تأسست) عرفي  عقد  وب وجب 

املحدودة) املسؤولية  دات  شركة 

بساريخ) ((1(1 يوليو) (14 إسم) تمت 

.STE(«BELLA(CHOCOLAT«(SARL

انساج وتوزيع املنسوجات) (: هدفها)

الحلوانية.

السجارة.

االست1اد والسصدير

زنقة) (14 رقم) (: العنوان السجاري)

553)حي النسيم الدشي1ة الجهادية.)

رأس الها):)111.111)درهم حوزعة)

إلى)1111)حصة قي ة كل حصة)111 

دراهم،)حوزعة ك ا يلي):)

السيد حم د شهبون)511)حصة.

السيد الحنافي هبشان)511حصة

السيد) تعيين  تم  الشركة  تسيي1 

حم د شهبون والحنافي هبشان حسي1)

لشركة ملدة غي1 حمدودة حع تخويله ا)

القانون) حسب  الصالحيات  كاحل 

األسا�سي للشركة.

املدة):)99)سنة حن تاريخ تأسيسها.

ب كسب) تم  القانوني  اإليداع 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

 18 بساريخ) (1(74 بانزكان تمت رقم)

أغسطس)1)1).

 BELLA« الشركة) سجلت 

بالسجل) (CHOCOLAT«( SARL

 (1891 رقم) تمت  بانزكان  السجاري 

بساريخ)18)أغسطس)1)1).
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STE. BENYASS CLEAN

 SARL AU

 RC  : 43995 

 1( بسأريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون) وضع  تم  ((1(1 أغسطس)

املسؤولية) ذات  لشركة  الساسي�سي 

املحدودة تم ل الخصائص السالية):)

 BENYASS CLEAN (: الـتـسـ يـــــــــــــــة)

   .SARL AU

.  SARL AU(:(((الشكل

الـ ـوضـــــوع):)السنظيف الصناعي.

الـ ـقر االجـسـ اعــي):)بلوك ج)3)رقم)

33)حي الداخلة اكادير.)

حــــــدة الشركــــــة):)99)سنة.)

 111.111 (: الشركـــة) رأس ـــال 

درهم.

الـتسـيـيــــــــــــــــــر):)افرج سوحية.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

 31 بساريخ) (96134 باكادير تمت رقم)

أغسطس)1)1))رقم سجلها السجاري)

هو):)43995.
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تغازوت دريم

تاسيس شركه ذات حسؤوليه 
حمدودة ذات الشريك الواحد

حارس) (18 طبقا للعقد املؤرخ في)

حمدودة) شركة  تاسيس  تم  ((1(1

بالخصائص السالية):

االسم)):)تغازوت دريم.

الضيافة) دار  حشغل  (: الهدف))

أو) وحعدات  املحرك  أو  والقوارب 

أجهزة لأللعاب أو الرياضات املائية.

 111.111 (: املج وعة)) راس ال 

درهم.

التسيي1)):)اللع اني عبد هللا.

املقر االجس اعي)):)بلوك)1)رقم)145 

بنسركا واكادير.

املدة)):)99)سنة.

للشركة) القانوني  االيداع  تم 

بالسجل السجاري باملحك ة السجارية)

 (4 بساريخ) (43619 باكادير تمت رقم)

يوليو)1)1).
حشغل دار الضيافة
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STE TIS CARGO

SARL

شركة تيس كاركو ش.7.7

تأسيس شركة
ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)

تأسيس شركة) تم  ((1(1 يوليو) (17

دات امل يزات السالية):)

كاركو) تيس  شركة  (: التس ية)

ش.7.7.

الدولي) النقل  االجس اعي  الهدف 

للسلع والبضائع لحساب الغي1.

 (11 رقم) شركة  حقر  (: العنوان)

بلوك أ أركانة أيت حلول.)

املدة):)99)سنة.

درهم) (111.111 (: الرأس ال)

فئة) حن  حصة  (1111 الى) حقس ة 

111)درهم.
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السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

الى)31)ديس 16 حن كل سنة.

السيد) الشركة  يسي1  (: التسيي1)

الس اللي حم د ملدة غي1 حمدودة.

االيداع) تم  (: السجاري) السجل 

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

 االبسدائية بإنزكان بساريخ)11)أغسطس

1)1))تمت عدد)4))1.
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 STE UNIVERS COMMERCE

AGRICOLE

تأسيس شركة

 16 حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

ذات) تأسيس شركة  تم  يوليو1)1))

وخاصياتها) املحدودة،) املسؤولية 

كالسالي):)

يونيفي1س) شركة  (: التس ية)

كوحي1س أكريكول

 111 شقة) (: االجس اعي) املقر 

الطابق األول ع ارة ب اقاحة حاربيال)

حي الداخلة أكادير.

الهدف االجس اعي):)بيع املنسوجات)

واآلالت الفالحية.

حبلغ) في  حدد  (: الشركة) رأس ال 

على) حقس ة  درهم  (111111.11

درهم) (111 فئة) حن  حصة  (1111

للواحدة.

تسيي1الشركة) يسم  (: تسي1الشركة)

حن طرف السيد حنسيف حم د.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

 (1(1 أغسطس) (18 بساريخ) بأكادير 

95457)سجل تجاري رقم) تمت رقم)

.43861
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 TOSOLVE شركة

CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة
حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم) (،(1(1 أغسطس) (11 بساريخ)

وضع القانون االسا�سي لشركة ذات)

الخصائص السالية):

شركة) (: القانونية) التس ية 

 TOSOLVE CONSULTING SARL

.AU

)الشكل القانوني):)ش.7.7.)بشريك)

وحيد.

حي) (1811 رقم) (: املقر االجس اعي) (

الفرح أكادير.

االستشارة) (: االجس اعي) الغرض 

السدقيق وحواكبة الشركات.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

 1111 أالف درهم حقس ة الى) (111

درهم) (111 بقي ة) اجس اعية  حصة 

للحصة للسيدة هاجر بن الطالبة.

بن) هاجر  تعيين  تم  (: التسيي1)

غي1) ملدة  للشركة  حسي1ة  الطالبة 

حمدودة.

حن تاريخ) 99)سنة ابسداء) (: املدة) (

تسجيل الشركة في السجل السجاري.

بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع  (

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

 (1(1 أغسطس) (31 بساريخ) بأكادير 

تمت الرقم)96136. 
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4 كو كوال شيمي
ش.7.7.ش.و

 4KOU(GOLA(CHIMIE« SARL«

AU

تأسيس شركة
 9 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم تأسيس شركة ذات) ((1(1 يوليو)

شريك) دات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد خصائصها كالسالي)):)

)التس ية)):)»)4)كو كوال شيمي».

)الهدف):)صنع حنسجات السنظيف.)

دوارأوالد) (: االجس اعي)) املقر 

النوحرج اعة املعدر الكبي1 تزنيت.

)املدة):)99)سنة.

درهم) (111.111 الرأس ال)

1111)حصة اجس اعية) حقس ة على)

حن فئة)111)درهم للحصة الواحدة،)

للشريك الوحيد):)

)السيد كوفاوي حسن.

يسعهد بتسيي1 الشركة) (: التسيي1) (

غي1) ملدة  حسن  كوفاوي  السيد  إلى 

حمددة،)أحا السوقيع فينسب له.

))-)وقد تم اإليداع القانوني بكسابة)

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

 (1(1 ( أغسطس) (18 بسيزنيت بساريخ)

السجاري) والسجل  (،548 رقم) تمت 

رقم)4413.
للخالصة والبيان

)عن املسي1
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فونتيكونصاي ش.7.7.

IF(:(06(92(89(18;(RC(:(14(009 

TP(:(48(15(13(14 

 TEL(:(05(28(21(30(08 

 APPT 13 N°61 AV MESSAOUD 

WAFQAOUI SALAMAGADIR

ACTAS شركة

ش.7.7

السأسيس
للج ع) عرفي  عقد  ب وجب 

 (1(1 يونيو) (11 يو7) املنعقد  العا7 

أغسطس) (19 يو7) بأكادير  واملسجل 

األسا�سي) القانون  تمديد  تم  ((1(1

لشركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

املواصفات السالية):

الهدف):)يهدف نشاط الشركة إلى):))

 حعالجة،)تج يد،)السغليف وتصدير

ج يع املأكوالت البمرية.

حسسمضرات) حنسجات  بيع 

السج يل.

 1486 رقم) (: االجس اعي) املقر  (.(

حركب الكهسباتاوفال حي تدارتانزا.

3.)املدة):)99)سنة.

في) حمدد  (: الشركة) رأس ال  (.4

111.111)درهم ي لكها)):)

زكرياء)االبدر511)حصة.

فسيمة شيكر)511حصة.

حن فاتح) (: السنة االجس اعية) (.5

يناير إلى)31)ديس 16.

الشركة وملدة) يسي1  (: التسيي1) (.6

غي1 حمدودة السيد.زكرياءاالبدر.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 

تمت) ((1(1 أغسطس) ((8 يو7)

رقم1)961.
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ADOOR ENERGY

 SARL  A.U

بلوك 114 رقم 11 الحي الحسني 

أكادير 

بسأسيس شركة
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تأسيس) تم  ((1(1 11)أغسطس)

ش7٠7٠.

 ADOOR ENERGY (: التس ية)

                         .SARL A.U

حمدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.

الحي) (11 رقم) (114 بلوك) (: املقر)

الحسني أكادير.

املعدات) تجارة  (: الغرض)

األلكت1ونية.

الرأس ال):)حدد في حبلغ)111.111 

درهم أي)1111)حصة.

111.11)درهم للحصة حوزعة) ب)

على الشكل السالي):

السيد حسن أيت بالل))111111 

درهم أي)1111)حصة ب)111)درهم))

للحصة.
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املسي1):)السيد حسن أيت بالل.

االحضاء):)السيد حسن أيت بالل.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)

6))أغسطس) السجارية بأكادير بساريخ)

1)1)،)))تمت رقم))95764  .
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حكسب حسابات ابن عاحر

AL AALAMIA LITTAAMIR
ش.7.7. 

السعريف املوحد لل قاولة : 

11(597191111181

بسأسيس شركة
بساريخ) عرفي  عقد  ب وجب 

واملسجل) ((1(1 11)أغسطس)

تمت) ((1(1 17)أغسطس)  بساريخ)

شركة) تأسست  (،RE  448( عدد)

تفاصيلها) ذات املسؤولية املحدودة،)

كالسالي):

 AL AALAMIA (: التس ية)

LITTAAMIR))ش.7.7.

هدفها):

األشغال املخسلفة أو البناء.

العنوان السجاري):)برقم)5))تجزئة)

الثاني) الطابق  كل يم  طريق  بيشا 

الشقة)4)تيزنيت.

درهم) (111.111 (: ( حالـــها) رأس 

كل) قي ة  ( حصة) (1111 إلى) حوزعة 

حصة)111)درهم حائة درهم.

تم تعيين السيد)) (: تسيي1 الشركة)

للشركة) ( الواتي كريم ك سي1 وحيد)

كاحل) إعطائها  حع  ملدة غي1 حمدودة 

الصالحيات حسب القانون األسا�سي)

للشركة.)

حن) (99 حدة ع ر الشركة) (: املـــدة)

تاريخ تأسيسها النهائي.

إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

امللف القانوني ب كسب الضبط لدى)

عدد) بسيزنيت  االبسدائية  املحك ة 

أغسطس) ((8 بساريخ) (63(/(1(1

.(1(1
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AROBASE TRANS
 SARL 

تجزئة حوالي رقم 38 الدراكة أكادير

تأسيس شركة
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

1)1)/14/17)تم تأسيس ش7٠7٠)

  AROBASE TRANS (: التس ية)

                       .SARL

حمدودة) شركة  (: الشكل)

املسؤولية.

 38 رقم) حوالي  تجزئة  (: املقر)

الدراكة أكادير.

والدولي) الوطني  النقل  (: الغرض)

للبضائع.

الرأس ال):)حدد في حبلغ)111111 

درهم أي)1111)حصة ب)111)درهم)

للحصة حوزعة على الشكل السالي):

 51111 ( الع ي1ي) عادل  السيد 

درهم)) (111 حصة ب) (511 درهم أي)

للحصة.

السيد))رضوان))الطاهي1ي))51111 

درهم)) (111 حصة ب) (511 درهم أي)

للحصة.

املسي1):)السيد عادل الع ي1ي.

الع ي1ي) السيد عادل  (: االحضاء)

ورضوان))الطاهي1ي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)

5))أغسطس) السجارية بأكادير بساريخ)

1)1)،))تمت رقم)95548.               
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CABINET   COMPTA    OUSSAMA

 Adresse(:(APP.N°(21(IMM.TR(01(CITE

ADRAR-AGADIR-TEL(:(06-76-83-26-57

ATLAS STOK
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

تأسيس) ثم  باكادير  5))يونيو1)1))

شركة ذات املسؤولية املحدودة))ذات)

الخصائص السالية):

.ATLAS STOK(:(التس ية

7))شقة) املقر):)ع ارة بيتي سكن)

رقم)1))حي حم دي اكادير.

املوضوع):))تجارة في أس اك طازجة)

وحج دة بالج لة وشبه بالج لة.

في) الرأس ال  حدد  (: الرأس ال)

 1111 على) حوزعة  درهم  (111.111

درهم حوزعة) (111 حصة حن قي ة)

بين الشركاء)كالسالي):

حفيظة) الركركي  السيدة 

511حصة ب)511.111))درهم.

 511 س اعيل) بن  ج ال  السيد 

حصة ب)511.111))درهم.

:)تسي1 الشركة حن طرف)) التسيي1)

السيدة الركركي حفيظة وج ال بن)

س اعيل ملدة غي1 حمدودة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني لدى كسابة الضبط باملحك ة)

18)أغسطس) السجارية باكادير بساريخ)

1)1))تمت عدد)95463.
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فونتيكونصاي ش.7.7.

;IF:(06(92(89(18        

;RC:(14(009

TP:(48(15(13(14

 TEL:(05(28(21(30(08

 APPT 13 N°61 AV MESSAOUD

WAFQAOUI(SALAM-(AGADIR

  ALDOMAT
ش.7.7.ش.و

السأسيس
العا7) ( ب وجب عقد عرفي للج ع)

املنعقد يو7)7)يوليو)1)1))واملسجل)

تم) (،(1(1 يوليو) (17 يو7) بأكادير 

تمديد القانون األسا�سي لشركة ذات)

حسؤولية حمدودة،)ذات املواصفات)

السالية):

الهدف):)يهدف نشاط الشركة إلى):)

حزاولة اع ال النجارة.

اسسك ال كافة اع ال االملنيو7.

دوار) تجزءة  (: االجس اعي) املقر 

تدوارت بلدية دراركة اكادير.

املدة):)99)سنة.

في) حمدد  (: الشركة) رأس ال 

1.111))درهم ي لكها):

الفاضلي اح د)11))حصة.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)دجن16.

:)يسي1 الشركة وملدة غي1) التسيي1)

حمدودة السيد حسن تليلت.

لدى كسابة) ( القانوني) تم اإليداع 

بأكادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 

تمت رقم) ( ((1(1 أغسطس) ((8 يو7)

.96119
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حكسب حسابات ابن عاحر

ALUMINIUM RAJI PVC 

ش.7.7.

السعريف املوحد لل قاولة :

11(59936(1111(4 

 (1(1 أغسطس) (13 بساريخ)

واملسجل) عرفي  عقد  وب وجب 

تمت) ((1(1 أغسطس) (19  بساريخ)

شركة) تأسست  (،RE  4553 عدد)

تفاصيلها) ذات املسؤولية املحدودة،)

كالسالي):

 ALUMINIUM RAJI (: التس ية)

PVC)ش.7.7.)

هدفها):)نجارة االملنيو7.

األشغال املخسلفة أو البناء.

بدوار النبيكة) ( (: العنوان السجاري)

الركادة) ج اعة  برايم  ايت  طريق 

اقليم تيزنيت.

درهم)) (111.111 (: ( حالـــها) رأس 

كل) قي ة  ( حصة) (1111 إلى) حوزعة 

حصة)111)درهم.

تم تعيين السيد)) (: تسيي1 الشركة)

)للشركة) راجي الحسين ك سي1 وحيد)

كاحل) إعطائها  حع  ملدة غي1 حمدودة 

الصالحيات حسب القانون األسا�سي)

للشركة.)

املـــدة):)حدة ع ر الشركة)99)سنة))

حن تاريخ تأسيسها النهائي.
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إيداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

امللف القانوني ب كسب الضبط لدى)

عدد) بسيزنيت  االبسدائية  املحك ة 

أغسطس) ((8 بساريخ) (631/(1(1

.(1(1
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STE  AMICAL OPTIC
SARL

تأسيس شركة د ا ت الشريك 
الوحيد 

بساريخ) عرفي  عقد  ب وجب 

وضع) تم  (، بانزكان) ((1(1 6)يوليو)

القانون األسا�سي))للشركة))املحدودة)

املسؤولية ذات الخصائص السالية):))))))))))))))))))))))))))))))))

 STE AMICAL OPTIC: ( التس ية)

.SARL

الهدف):)بصريات،)وقياس النظر.
زنقة) (11 رقم) ( (: االجس اعي) املقر 

الزرقطوني حي املوظفين انزكان أيت)

حلول).

حبلغ) في  حمدد  (: الرأس ال)

 1111 إلى) حقسم  درهم  (111111

كلها في حلك السيد بوطالب) ( حصة)

حروان).)

املدة):))99)سنة.)))))))

حن) الشركة  ستسي1  (: التسيي1)

السيد) الوحيد  الشريك  طرف 

بوطالب حروان ملدة غي1 حمدودة.)

بكسابة) القانوني  اإليداع  ثم 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

انزكان بساريخ)5))غشت)1)1))))تمت)
رقم)1317 .
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LANCOS TRANS
SARL

رأس الها : 111.111 درهم

 C/7( حقرها االجس اعي : حمل رقم
اركانة أيت حلول

بسايخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

قرر) ب أيت حلول،) ((1(1 11)يوليو)

حساه و الشركة حا يلي):

.LANCOS TRANS(:(االسم

البضائع) نقل  (: الشركة) هدف 

للغي1.

 C/7( رقم) حمل  (: الشركة) حقر 

اركانة أيت حلول.

 111.111 في) حمدد  الرأس ال 

حن) حصة  (1111 إلى) حقسم  درهم 

درهم للحصة الواحدة تم) (111 فئة)

 511 اكسسابها بين السيد ع ر حغفور)

حصة والسيد علي بنعلي)511)حصة.

علي) السيد  تعيين  تم  (: التسيي1)

غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  بنعلي 

لكال) االحضاء) حق  حع  حمدودة 

الشريكين.

لسكوين) (%5 يسم اقسطاع) (: األرباح)

عليه) املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

قانونيا.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

(،(1(1 أغسطس) (19 النزكان بساريخ)

تمت رقم)77)1.
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CABEXCO sarl

Contact@cabexco.ma  15.(8.(3.77.78

 LE KM VERT
SARL

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

إنشاء) تم  ((1(1 )يوليو) ((1

تم ل) املسؤولية  حمدودة  شركة 

الخصائص السالية):

 .LE KM VERT(:(التس ية

الشكل القانوني):)شركة حمدودة)

املسؤولية بشريك وحيد.

املقر االجس اعي):)فيال طارق كم)4 

بنسركاو أكادير.

 11.111 (: االجس اعي) الرأس ال 

درهم حجزأ إلى)111)حصة اجس اعية)

بقي ة)111)درهم للحصة.

املدة):)99)سنة.

الخضار) زراعة  (: املوضوع)

العضوية وتربية الدواجن.

التسيي1):)علياء)قباج.

 96114 (: القانوني) اإليداع  رقم 

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة  (-

بأكادير بساريخ)8))أغسطس)1)1).

 43971 السجاري) السجل  رقم 

بأكادير.
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MAD NEGOCE

بساريخ) املحرر  العقد  على  بناء)

واملسجل بانزكان)) ( (،(1(1 يوليو) ((1

تم تأسيس) ((1(1 يوليو) ((1 ( بساريخ)

شركة باملواصفات السالية):

.MAD NEGOCE(:(التس ية

العنوان االجس اعي):)حمل رقم)16 

حي اكدال)1)رقم))13)ايت حلول.

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد).

رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 

حقسم) درهم،) (111.111 الشركة في)

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1111 إلى)

للحصة القانونية حوزع على الشكل)

السالي):

لحسن))))))))))))))))))))))))))))))) لص اد  السيد 

1111))حصة.

املواد) لكل  تسويق  (: األهداف)

واكسيسوارات السعبئة والسغليف.

لص اد) السيد  يعس16  (: التسيي1)

ملدة) للشركة  الوحيد  املسي1  لحسن 

غي1 حمدودة.

:)الشركة حلزحة بالسوقيع) السوقيع)

الوحيد للسيد لص اد لحسن.

املدة):)99)سنة.

بكسابة)) القانوني  اإليداع  ( تم)

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

  (1(1 أغسطس) ((6 يو7) بانزكان 

1338)واملسجل بالسجل) ( تمت رقم)

رقم)) تمت  اليو7  نفس  في  السجاري 

  .(1957
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HABIPIMTRAV شركة
شركة ذات حسؤولية حمدودة.

العنوان : رقم 71 بلوك ا تعاونية 

االحل تيزينت

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

العا7) الج ع  حمضر  على  بناء)

السأسي�سي املنعقد بساريخ))7)أغسطس)

1)1))تأسست شركة ذات حسؤولية)

حمدودة

باالعسبارات السالية):)

   HABIPIMTRAV شركة) (: االسم)

شركة ذات حسؤولية حمدودة.
71)بلوك ا تعاونية) العنوان):)رقم)

االحل تيزينت.

الهدف):))املروج عقارات.

حقاول في اشغال البناء.)

الع ليات) كل  عاحة  وبصفة 

املالية) السجارية،) السياحية،)

واالقسصادية التي حن شأنها أن تنمي)

وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

املدة):)99)سنة.
رأس ال الشركة هو) (: رأس املــال)

 1111 إلى) حقس ة  درهم  (111.111

حصة بقي ة)111)درهم لكل حصة.

حم د) السيد  تعيين  (: التسيي1)

ادبن�سي حسي1ا للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحك ة االبسدائية بسيزنيت)

بساريخ)5))أغسطس)1)1))تمت رقم)

. 566/(1(1
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فونتيكونصاي ش.7.7.

                    IF:(06(92(89(18;((((((((((((((((((((RC:(14(009;        

TP:(48(15(13(14

 TEL:(05(28(21(30(08

 APPT 13 N°61 AV MESSAOUD

WAFQAOUI(SALAM-(AGADIR

HORTICUISINE
ش.7.7.ش.و

السأسيس
العا7) ( ب وجب عقد عرفي للج ع)

املنعقد يو7)8)يونيو)1)1))واملسجل)

تم) ((1(1 يونيو) (18 يو7) بأكادير 
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القانون األسا�سي لشركة) تمديد 

ذات) حمدودة  حسؤولية  ذات 

املواصفات السالية):

الهدف):)يهدف نشاط الشركة إلى):)

حزاولة اع ال النجارة.

اسسك ال كافة اع ال االملنيو7.

 (1 رقم) شقة  (: االجس اعي) املقر 

حي) (( السعادة) اقاحة  (47 ع ارة)

املح دي اكادير.

املدة):)99)سنة.

في) حمدد  (: الشركة) رأس ال 

111.111)درهم ي لكها):

الفاضلي اح د)1111)حصة.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)دجن16.

:)يسي1 الشركة وملدة غي1) التسيي1)

حمدودة السيد الفاضلي اح د.

لدى كسابة) ( القانوني) تم اإليداع 

بأكادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تمت  ((1(1 يوليو) (17 يو7)

.9151(
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FIDUCIAIRE ZIAD

 BP 161 BENSERGAO AGADIR

STE HAKKI 86
SARL AU

 DOUAR DRAID JAMAA SIDI

BIBI  CHT(AIT(BAHA

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

7))ف16اير)1)1).

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية)

املحدودة).))

التس ية):)حقي)86)ش.7.7))شريك)

وحيد.))))))))))

))املوضوع)):)أشغال البناء)املخسلفة.)

))املقر):)دوار دراريد ج اعة سيدي)

بيبي اشسوكة ايت باها.

رأس املال):)111.111)درهم.

 111 حصة) (1111 حن) تسكون  (

درهم كلها للسيد حقي عبد هللا.

التسيي1):))حقي عبد هللا.

املدة):)99)سنة.

يناير) فاتح  حن  (: املالية) السنة 

1)1))حن كل) 31)ديس 16) إلى) ((1(1

سنة.))))

باملحك ة) السجاري  السجل  رقم 

االبسدائية انزكان)3)19).

 19 يوحه) القانوني  اإليداع 

أغسطس)1)1))تمت رقم))1318.
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B.S.M TRANS

ش.7.7 ذات شريك وحيد

تأسيس
في) املؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

1)1))واملسجل بساريخ)))))))) 18)أغسطس)

تم) بانزكان  (،(1(1 أغسطس) (19

 B.S.M TRANS شركة) تأسيس 

ش.7.7 ذات شريك وحيد.)

هدفها):)

ودوليا) ( وطنيا) البضائع  نقل 

لحساب الغي1).

تيفاوين) شارع  السجاري:) العنوان 

الس سية) الشيخ  بن  حكرر  (16 رقم)

ايت حلول.

رأس الها):)111.111)درهم حوزعة)

إلى)1111)حصة قي ة كل حصة)111 

درهم اكسسبت على الشكل اآلتي):

 1111 (: فرقي) ابراهيم  السيد 

حصة.

فرقي)) ابراهيم  السيد  تعيين  تم  (

ك سي1 للشركة ملدة غي1 حمدودة.)

تم اعس اد توقيع السيد ابراهيم)

والوثائق) العقود  ج يع  في  فرقي 

اإلدارية.)

رقم) اإليضاحي  السجاري  السجل 

 .(1993

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

اإلبسدائية بإنزكان بساريخ فاتح يناير)

1)1))تمت رقم)1397.     
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 BATI MANAGEMENT شركة

 FACILITIES

حمدودة املسؤولية 

إعالن عن السأسيس
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

حررت) باكادير  ( ((1(1 ( )))يوليو)

املسؤولية) حمدودة  شركة  قوانين 

خصائصها كالسالي):

 BATI MANAGEMENT(((:(االسم

.FACILITIES SARL

اع ال حخسلفة واع ال) (: الهدف)

البناء.

دار الجوار شقة) (: املقر االجس اعي)

8)))الهدى اكـــــاديــــر.)

سنة ابسداءا حن تاريخ) (99 (: املدة)

الساسيس النهائي.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

الى) حقسم  درهم  (111.111 حبلغ)

درهم) (111 فئة) حن  حصة  (1111

للواحدة حوزعة على الشركاء):

  611 حوحن) بن  خديجة  السيدة 

حصة ب بلغ)61.111)درهم.)

   511 حوحن) بن  الحبيب  ( الـسيد)

حصة ب بلغ)41.111)درهم.)

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

كل) حن  دجن16  (31 في) وتنسهي  يناير 

سنة حا عدا السنة املالية االولى التي)

الى غاية) السأسيس  تاريخ  تبسدئ حن 

31)دجن16).

الشركة) بتسيي1  يقو7  (: التسيي1)

وملدة غي1حمدودة السيدة خديجة بن)

حوحن والـسيد))الحبيب بن حوحن.

السوقيع))) حق  اسناد  (: االحضاء)

السيدة خديجة بن حوحن او)))الـسيد))

الحبيب بن حوحن

األرباح):))يسم اقسطاع)5)%)لسكوين)

عليه) املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

يخصص) او  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد) حن  حرحل  حبلغ  او  احسياطا 

برحسه اوجزئيا.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

السجارية بأكادير بساريخ فاتح سبس 16)

1)1)))تمت))رقم)96184.
للخالصة و السذكي1)
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فونتيكونصاي ش.7.7.

;IF:(06(92(89(18;(RC:(14(009        

TP:(48(15(13(14

 TEL:(05(28(21(30(08

 APPT 13 N°61 AV MESSAOUD

WAFQAOUI(SALAM-(AGADIR

BOUJIJA

ش.7.7 

السأسيس
للج ع)) عرفي  عقد  ب وجب 

 (1(1 حارس) (11 العا7 املنعقد يو7)

حارس) (17 يو7) بأكادير  واملسجل 

تم تمديد القانون األسا�سي) (،(1(1

لشركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

املواصفات السالية):)

الهدف):)يهدف نشاط الشركة إلى):)

اع ال البناء.

تقديم ج يع الخداحات.

املقر االجس اعي):)رقم)1486)حركب)

الكهسبات اوفال حي تدارت انزا.

املدة):)99))سنة.

في) حمدد  (: الشركة) رأس ال 

11.111)درهم ي لكها):

هجر بوجيجة)51)حصة.

وصال بوجيجة))51حصة.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)دجن16.

:)تسي1 الشركة وملدة غي1) التسيي1)

حمدودة السيدة وصال بوجيجة.

لدى كسابة) (: تم اإليداع القانوني)

بأكادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تمت  ((1(1 فاتح سبس 16) يو7 

.96181
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 CENTRALE DE SAMIR

BENARREG
شركة ذات حسؤلية حمدودة

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي : دار الضو 

حمايطة رقم 11،  تارودانت املغرب
رقم السجل السجاري)6913 

تأسيس شركة ذات حسؤلية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

إعداد) تم  ((1(1 4))أغسطس)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد بامل يزات السالية):

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤلية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها)) ب خسصر  اإلقسضاء)

 CENTRALE DE SAMIR

BENARREG

غرض الشركة بإيجاز):)

حفاوض.

عنوان املقر االجس اعي):)دار الضو)

حمايطة رقم)11))تارودانت املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة).

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):

(: (1111 الرك) بن  س ي1  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):

السيد س ي1 بن الرك عنوانه دار)

الضو املحايطة))تارودانت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة:

السيد س ي1 بن الرك عنوانه دار)

الضو املحايطة))تارودانت املغرب.)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) بسارودانت  االبسدائية 

31)أغسطس)1)1))تمت رقم)1199.

308 P

فونتيكونصاي ش.7.7.
                    IF:(06(92(89(18;(RC:(14(009;        

TP:(48(15(13(14
 TEL:(05(28(21(30(08 

 APPT 13 N°61 AV MESSAOUD  
 WAFQAOUI(SALAM-(AGADIR

DIMASAMAK PRODUCT
ش.7.7.ش.و
السأسيس

العا7) ( ب وجب عقد عرفي للج ع)
 (1(1 أغسطس) (5 يو7) املنعقد 
أغسطس) (11 يو7) بأكادير  واملسجل 
األسا�سي) القانون  تمديد  تم  ((1(1
لشركة ذات حسؤولية حمدودة،)ذات)

املواصفات السالية):
الهدف):)يهدف نشاط الشركة إلى):)
املجهزة) االس اك  وتعبئة  انساج 

بالطبخ.
تسويق املنسجات الغذائية الزراعية.
تسويق املأكوالت البمرية الطازجة)

واملسج دة.
تجزئة (: االجس اعي)  املقر 
رقم ا7)-)18)في حنتزه اليوبليس اكادير.

املدة):)99)سنة.
في) حمدد  (: الشركة) رأس ال 

111.111)درهم ي لكها):
ايت�سي ع ر1111)حصة.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)
إلى)31)دجن16.

:)يسي1 الشركة وملدة غي1) التسيي1)
حمدودة))ايت�سي ع ر.

لدى كسابة) ( القانوني) تم اإليداع 
بأكادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تمت  ((1(1 فاتح سبس 16) يو7 

.96181
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 INNOVA BEST  شركة
 SERVICES

حمدودة املسؤولية ش.و
السأسيس

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
حررت) باكادير  ((1(1 5))أغسطس)
املسؤولية) حمدودة  شركة  قوانين 
ذات شريك وحيد خصائصها كالسالي):

 INNOVA BEST (: االسم)
.SERVICES

االجهزة) وشراء) بيع  (: الهدف)

االلكت1و حنزلية،)السجارة االلكت1ونية.

 (( رقم) شقة  (: االجس اعي) املقر 

ع ارة ازوكا تليال اكادير.

سنة ابسداءا حن تاريخ) (99 (: املدة)

الساسيس النهائي.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

الى) حقسم  درهم  (111.111 حبلغ)

درهم) (111 فئة) حن  حصة  (1111

للواحدة حوزعة على الشريك):

)السيد))جاحع صبار))1111)حصة)

ب بلغ)111.111)درهم.)

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

كل) حن  دجن16  (31 في) وتنسهي  يناير 

سنة حا عدا السنة املالية االولى التي)

الى غاية) السأسيس  تاريخ  تبسدئ حن 

31)دجن16.

الشركة) بتسيي1  يقو7  (: التسيي1)

جاحع) السيد  حمدودة  غي1  وملدة 

صبار.

األرباح):))يسم اقسطاع)5)%)لسكوين)

عليه) املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

يخصص) او  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد) حن  حرحل  حبلغ  او  احسياطا 

برحسه اوجزئيا.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

6))أغسطس) السجارية بأكادير بساريخ)

1)1)))تمت رقم)95699.
للخالصة والسذكي1)
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STE AROMA GARDENS
 SARL

س.ت : 6899 تارودانت

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

املؤرخ) العرفي  العقد  ب قس�سى 

تاي ة،) بأوالد  ((1(1 يوليو) ((9 في)

حسؤولية) ذات  شركة  تأسست 

حمدودة ح يزاتها ك ا يلي):)

 STE AROMA (: التس ية)

.GARDENS  SARL

وتطوير) وتسويق  إنساج  (: الهدف)

باملنسجات) يسمى  حا  كل  وترويج 

املغرب) في  واملحلية  »العضوية»)

وتطوير) وتسويق  إنساج  الخارج.) وفي 

البيع) العطرية.) األعشاب  وترويج 

واالسسي1اد) والسجزئة  بالج لة 

والسصدير والس سرة في املغرب وفي)

وحبوب) والش وع  للعسل  الخارج 

حنسجات) وج يع  والنمل  اللقاح 

ج يع) وكذلك  وحشسقاته،) النمل 

بت1بية) املسعلقة  واألدوات  املواد 

ت ثيل ج يع املاركات وج يع) النمل.)

أشغال) الشركات املغربية واألجنبية.)

وخدحات حسنوعة.)شراء)وبيع وصيانة)

املنسجات) ج يع  وت ثيل  وتوزيع 

واألدوات) اآلالت  تأجي1  الغذائية.)

تص يم) العاحة.) األشغال  وحعدات 

ال16ي) النقل  الويب.) حواقع  وإنشاء)

اسسي1اد) للبضائع،) والدولي  الوطني 

وتصدير.)السداول.)شراء)وبيع وصيانة)

وتوزيع وت ثيل ج يع املواد واملنسجات)

واألجهزة) الزراعية،) واملعدات 

املعلوحات،) وتكنولوجيا  املنزلية،)

اآللي) والتشغيل  (، واإللكت1ونيات)

لل كاتب والكهرباء.

دوار أوالد عبو) (: املقر االجس اعي) (

أوالد الت1نة تازحورت تارودانت.

رأس ال الشركة):)111.111)درهــم.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

التسجيل بالسجل السجاري.

السيد) يسيي1 الشركة،) (: التسيي1)

الحي ر سفيان،)ملدة غي1 حمدودة.)

رأس ال) وزع  الحصص:) توزيع 

فئة) حن  حصة  (5111 على) الشركة 

سفيان) الحي ر  السيد  111درهم،)

الحي ر حم د) والسيد  حصة،) (511

511)حصة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

 (1(1 يوليو) ((9 بساريخ) بسارودانت 

تمت رقم)1196.
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Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 Siège(social(N°704,(LOT(MESUGINA,

DRARGA,(AGADIR

Tél((06-62-64-12-88

E-mail(:Idjamaa.conseils@gmail.com

STE YARA .TRANSIT TRAD
العا7)) ( الج ع) ( ب قس�سى حمضر)
والدي) في فاتح يوليو1)1)) ( املنعقد)
ذات) شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 

حسؤولية حمدودة ح يزاتها كالسالي):)
 STE YARA السجاري:) االسم 

.TRANSIT TRAD
حسؤولية) ذات  شركة  الصفة:)

حمدودة.
الرأس ال):)111.111.11)درهم).

حيث يسوفر):
 1111 حم دعلى) السيدالسرار 

حصة.
الهدف:

والدولية) املحلية  البضائع  -نقل 
نيابة عن الغي1.

بلوك5  حمند  ايت  :حي  العنوان)
رقم)15)تكوين أكادير.

فاتح) حن  تبسدئ  املالية:) السنة 
يناير إلى)31)ديس 16 حن كل سنة.

السيد) طرف  حن  تسي1  التسيي1:)
السرار حم د)).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بأكادير في)8))أغسطس1)1) 

تمت))الرقم الت1تيبي96117.
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STE VISTA TRANS
(S.A.R.L AU( 

شركة ذات حسؤولية حمدودة دات 
شريك واحد.  

رأس الها 111.111 درهم
املقر االجس اعي: رقم 11 بلوك ا1 
زنقة فرحات حشاد حي القدس 

اكادير
تأسيس شركة

 15 ( ( ب قس�سى عقد عرفي بساريخ)
قوانين) وضع  تم  (،(1(1 أغسطس)

الشركة ذات امليزات السالية:

   STE  VISTA TRANS(:1)-)التس ية

ذات) شركة  القانوني:) الشكل  (2-

حسؤولية حمدودة))دات شريك واحد

. SARLAU

-3)الهدف:

والدولي) الوطني  البضائع  نقل  (- (

لحساب الغي1.)

-4)املقر االجس اعي)):)رقم)11)بلوك)

القدس) زنقة فرحات حشاد حي  ا1)

اكادير.

سنة ابسدءا حن) (99 ( (: املدة) (– (5

تاريخ السأسيس).

حبلغ)) في  حدد  (: رأس ال) (6-

 1111 الى) حقسم  درهم  (111.111

حصة حن فئة)111)درهم.

إلى) أسند  التسيي1  التسيي1:) (- (7

السيد ع ار رضوان.

بكسابة) تم  القانوني:) اإليداع  (- (8

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

 (6 بساريخ) (95763 ألكادير تمت رقم)

أغسطس)1)1).
حن اجل النسخة و البيان

)عن املسي1:

))السيد ع ار رضوان)))))
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 VIRUTEX GROUP

SARL AU 

 3 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة) تأسست  أغسطس1)1))

حمدودية املسؤولية ذات الخصائص)

السالية):

 VIRUTEX GROUP التس ية:) (-

. S.A.R.L A.U

-)رأس الها:))111.11 111))درهم.

رقم) (1 بلوك) حقرها االجس اعي:) (-

91))حي حوالي ع ر أيت حلول.

-الهدف االجس اعي:

املسسلزحات) وتجديد  تصنيع 

الصناعية.

واملالبس) املنسوجات  -إنساج 

الصناعية.

-)السجارة الدولية.

-)االسسي1اد والسصدير.

الصناعات) كافة  وبيع  -شراء)

الكي اوية.

تنقية) حعدات  وتجديد  -تركيب 

الزيت.

-)توزيع كافة املنسجات الصناعية)

ونقل البضائع.

-السجارة العاحة.

)-)أشغال حخسلفة.

واملعدات) اآلالت  ج يع  تأجي1  (-

الصناعية)).
-)اإلدارة والتسيي1:)السيد العلوي)

السعريف) لبطاقة  الحاحل  هللا  عبد 

   . JB1(7875(الوطنية رقم

اإليداع) تم  القانوني:) -اإليداع 

القانوني باملحك ة االبسدائية بانزكان)

رقم) تمت  أغسطس1)1)) ((5 يو7)

5)13،)السجل السجاري رقم)1945).
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   VETCAM  GRANULAT 
شركة ذات حسؤولية حمدودة

تأسيس شركة
بناءا على عقد عرفي حؤرخ بساريخ)

تأسيس شركة) تم  يونيو1)1)،) (16

ذات حسؤولية حمدودة)،)خصائصها)

كالسالي):)

(« فيسكــــا7 كرانوال) (« (: التس ية) (-

<)شركة) (VETCAM  GRANULAT  <

(( ذات حسؤولية حمدودة.)

-)الغــــرض):

الصخور) حماجر  اسسغالل 

الضخ ة وحواد البناء.)

)نقل البضائع لحساب الغي1.)

-الرأس ـــال):)حدد رأس ال الشركة)

درهم،) ((200.000,00( ألف) حئسا  في 

111))حصة حن)100,00  حقسم إلى)

ك ا) وحكستبة  حدفوعة  كلها  درهم،)

يلي:)

-السيد املخلص نور الدين))1)19 

حصة).)

 81 الحسين) املخلص  -السيد 

حصة.

املقراإلجس اعي) حدد  (: -املقــر)

الحي) (،(37 رقم) بقعة  في  للشركة 

الصناعي أليت حلول،)ع الة انزكان)–)

أيت حلول).

):))حددت حدة الشركة في) -)املــدة)

السقييد) تاريخ  حن  إبسداءا  سنة  (99

بالسجل السجاري.

-)التسييــــر:)

عين السيد املخلص نور الدين)) (-

حسصرف وحيد) (،J4666(7 (: ب و ت)

للشركة ملدة غي1 حمدودة).

ج يع) لذى  ح ثلة  -الشركة 

بسوقيع) الس ويل  وحؤسسات  البنوك 

حشت1ك لل ساه ين السيد املخلص)

الحسين والسيد املخلص نور الدين.

األرباح) حن  يخصم  (: -األربـــــاح)

السنوية للشركة نسبة)5)في املائة حن)

أجل تكوين االحسياط القانوني والباقي)

يوضع رهن تصرف الشريك.))))

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليــداع 

اإلبسدائية) املحك ة  لدى  القانوني 

إلنزكان يو7)19)أغسطس1)1))تمت)

رقم)81).1 .

        حن أجل الخالصة والبيان
املسيـــــــر
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  VAVA NEGOCE

SARL

رأس الها : 111111.11 درهم

حقرها االجس اعي : دوار درايد, سيدي 

بيبي شسوكة ايت باها 

 (1 ( بساريخ) ب قس�سى عقد عرفي 

يوليو1)1))ب شسوكة ايت باها) ((1

قرر حساه و الشركة حا يلي:

.VAVA NEGOCE(:(االسم

وراقة,) حكسبة  ( (: اللشركة) هدف 

(( وبيع اللواز7 املكسبية).

حقر الشركة):)دوار درايد,)سيدي بيبي)

شسوكة ايت باها.
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الراس ال)):)حمدد في)111111.11 

حن) حصة  (1111 الى) حقسم  درهم 

درهم للحصة الواحدة تم) (111 فئة)

وخلفن) حم د  السيد  بين  اكسسابها 

511)حصة و السيد خالد هيت)511 

حصة.)

السيد) تعيين  تم  (: التسيي1)

ملدة) للشركة  ك سي1  وخلفن  حم د 

لكال) االحضاء) حق  حع  حمدودة  غي1 

الشريكين.

لسكوين) ( (5% االرباح يسم اقسطاع)

عليه) املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

قانونيا).)

بكسابة) القانوني  االيداع  ثم 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

أغسطس1)1)  (17 بساريخ) النزكان 

تمت رقم)61)1  .  
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شركة ستيل باي حاميد
املسجلة بالسجل السجاري تمت رقم 

43757

تأسيس شركة حمددة املها7
رأس الها 111.111 درهم

حصادق) عرفي  عقد  ب قس�سى 

قد) ((1(1 أغسطس) (7 بساريخ) عليه 

تم تأسيس شركة ستيل باي حاحيد)

حمددة املهاحة):

باي) ستيل  شركة  (: التس ية)

حاحيد.

حمددة) شركة  (: القانوني) اإلطار 

املهاحة.

حالقة النساء) (: حوضوع الشركة)

حسسلزحات) وتسويق  بيع  والرجال،)

السج يل.

ع ارة بدر زنقة) (: املقر االجس اعي)

1118)الحي املح دي اكادير.
رأس ال الشركة):)حدد رأس املال)

ب ا قدره)111.111)درهم حقسم على)

111)حصة وهي على الشكل السالي):

 511 السيد حاحيد اد عكاش له)

حصة.

 511 له) ص16ي  ابراهيم  السيد 

حصة.

السيد حاحيد اد) (: تسيي1 الشركة)

عكاش و ابراهيم ص16ي ه ا املسي1ان)

لهذه الشركة.

السنة االجس اعية املدة):)99)سنة)

حن فاتح يناير إلى غاية)31)ديس 16.

العقد) لهذا  القانوني  اإليدع  تم 

بالسجل السجاري باملحك ة السجارية)

بساريخ (95((8 رقم) تمت   بأكادير 

 6)أغسطس)1)1).
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الوكالة العامة تفراوت
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك واحد
يونيو) (19 في) طبقا للعقد املؤرخ 

ذات) شركة  تأسيس  تم  ((1(1

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد بالخصائص السالية):

االسم):)الوكالة العاحة تفراوت.

الهدف):)شراء)وبيع وصناعة ج يع)

حواد البناء.
 111.111 (: املج وعة) رأس ال 

درهم.

املسي1):)أيت ح و لحسن.

الحسن) شارع  (: االجس اعي) املقر 

تاي ة) أوالد  الكر�سي  حي  الثاني 

تارودانت.

املدة):)99)سنة.

لل ج وعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل السجاري باملحك ة السجارية)

 6 بساريخ) (395 بسارودانت تمت رقم)

يونيو)1)1).
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اونينفر دوموتيك
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة
 طبقا للعقد املؤرخ في)11)أغسطس

ذات) شركة  تأسيس  تم  ((1(1

بالخصائص) املحدودة  املسؤولية 

السالية):

االسم):)اونينفر دوحوتيك.

الهدف):)اسسي1اد وتسويق وتركيب)

أجهزة الدوحوتيك.

 31.111 (: املج وعة) رأس ال 

درهم.

املسي1):)وردي عبد الجليل.
زنقة) (49 رقم) (: االجس اعي) املقر 

916)السال7 اكادير.

املدة):)99)سنة.

لل ج وعة) القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل السجاري باملحك ة السجارية)

 (7 بساريخ) (959(( بأكادير تمت رقم)

أغسطس)1)1).
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 RESTAU BAYT AL شركة

 MANDI
حمدودة املسؤولية لشريك وحيد  

إعالن عن السأسيس
 14 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

باكادير حررت قوانين) ((1(1 يوليوز)

لشريك) املسؤولية  حمدودة  شركة 

وحيد خصائصها كالسالي):

 RESTAU BAYT AL(االسم):)شركة

. MANDI

الهدف:)

)حطعم,)حقهى.

(,16 رقم) عند  االجس اعي:) املقر 

حم د) شارع  (,4 اطلسية) ع ارة 

الخاحس اكادير.

سنة ابسداءا حن تاريخ) (99 (: املدة)

الساسيس النهائي.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

درهم حقسم الى) (100.000,00 حبلغ)

درهم) (111 فئة) حن  حصة  (1.111

للواحدة تكسب بكاحلها وتمدد وتسند)

يوسف) السيد  الوحيد  املؤسس  إلى 

ايت سوس).

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

ديس 16 حن كل) (31 يناير و تنسهي في)

سنة حا عدا السنة املالية االولى التي)

الى غاية) السأسيس  تاريخ  تبسدئ حن 

31)ديس 16).

الشركة) بتسيي1  يقو7  التسيي1:)

وملدة غي1 حمدودة املؤسس الوحيد)

السيد يوسف ايت سوس.

األرباح):))يسم اقسطاع)5)%)لسكوين)

عليه) املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

يخصص) او  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد) حن  حرحل  حبلغ  او  احسياطا 

برحسه اوجزئيا.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

 (9 ( بساريخ) باكادير  السجارية 

يوليو1)1)))تمت رقم)93611.
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ائس انيات أيت حلول

فــــــــيكــــا7-كونسيلسينك

4)ع ارة الصديق الطابق الثاني شارع الحسن)

الثاني أيــت حــلـــول واليـة أكــــــادير

11ع ارة ج ال الطابق الثاني شارع القصر)

البلدي أكـاد يــر

شركة  ت.ر.د  بين 
)ش.ذ.7.7.)ش.و.

 STE  T.R.D BEN
             S .A.R.L-AU

شقة رقم 315 الطابق الثالث ع ارة 

ب1 خواريزحي 16 حي تيليال اكادير

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

يوليو1)1)   (6 بساريخ) السأسي�سي 

)ش.ذ.7.7 ش.و) بين) ( ت.ر.د) ( لشركة)

ت ت املصادقة على حا يلي):

التس ية)):)

)بين)) -))تس ية الشركة))ب ت.ر.د)

ش.ذ.7.7.)ش.و.

حقر الشركة):

للشركة) االجس اعي  املقر  جعل  (-

 315 رقم) شقة  السالي  بالعنوان 

خواريزحي) الطابق الثالث ع ارة ب1)

16)حي تيليال اكادير.

تمديد) تم  الشركة:) رأس ال 

 100.000,00 في) الشركة  رأس ال 

حصة)) ((1111( إلى) حقس ة  درهم 

111)درهم للحصة وحوزعة كاآلتي):

 MR. RACHID BEN السيد) (-

 DHS(((((((((1111)حصة      BAHCINE

100.000,00)))درهم.



11215 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

))أهداف الشركة:

-أشغال حخسلفة.

-)ج يع أع ال البناء.

-)ج يع االع ال الكهربائية.

-)الكهرباء)،)البناء)،))حمطة الضخ)))

اإللكت1ونيات)) (، الصيانة) (، اإلصالح)

اإلضاءة العاحة)،)الالفسات)،)حمطات)

الجهد) ذا  الكهرباء) (، السمويل)

أو) والعالي  واملسوسط  املنخفض 

الكهرباء)الخاصة.

-)تركيب ج يع حمطات املحوالت.
-رصاصة.

-)السجارة العاحة.

 MR.  RACHID ( السيد) ( يعس16)

الوحيد) املسي1  ( (BEN BAHCINE

لشركة))ت.ر.د))بين ش.ذ.7.7.).)ش.و)

ملدة غي1 حمدودة.

 11 ( حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

يونيو1)1).

اال يداع القانوني):)لقد تم اإليداع)

باكادير)) السجارية  املحك ة  لدى 
بساريخ فاتح سبس 116)1))تمت))رقم)

96195)))والسجل السجاري تمت رقم)))

.44133
الـسـوقـيع)
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TASDARMT TRANS شركة
تأسيس

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)

)1)أغسطس1)1))تم وضع القوانين)

األساسية لشركة حمدودة املسؤولية)

ذات امل يزات السالية:

.TASDARMT TRANS(التس ية(-

)-)الشكل القانوني:)شركة حمدودة)

املسؤولية.)

نقل البضائع لصالح)) (: الهدف) (- (

الغي1.

)-املقر االجس اعي:)حي العرب بلوك)
17)زنقة)6))رقم)11)تيكوين اكادير.)

في) :حدد  االجس اعي) -الرأس ال 

11,)111.111)درهم حقسم إلى)1111 

در هم امل ثلة) ( (111 حصة حن فئة)

للحصة الواحدة في حلكية):)

-)السيد إبراهيم زهي1))334)حصة.

-السيد ياسين بلعربي)333)حصة.)

 333 حفوض) هشا7  -السيد 

حصة.)

-التسيي1:)عين إبراهيم زهي1))حسي1)

للشركة ملدة غي1 حمددة.

-)املدة:)99)سنة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

سبس 116)1)  فاتح  بساريخ  بأكادير 

تمت رقم)96193.
املسي1
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   TRANS AZZABA GREEN  
شركة حمدودة املسؤولية

السأسيس
 17 ( بساريخ) ب قس�سى عقد عرفي 

باكادير حررت قوانين) ((1(1 يــــونــيــــو)

شركة حمدودة املسؤولية خصائصها)

كالسالي):

 TRANS AZZABA(((:((((((((االسم

.GREEN SARL

لــــمــســــاب) الـــســــلـــع  نــــقـــــل  الهدف:)

الــــغـــــيـــر.

املقر االجس اعي):)حــي ادرار عــــ ـــارة)

تكيــــوين) ((119 رقم) شـــقـــة  ل  (1 ب)

اكادير.

سنة ابسداءا حن تاريخ) (99 (: املدة)

الساسيس النهائي.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

درهم حقسم الى) (100.000,00 حبلغ)

درهم) (111 فئة) حن  حصة  (1111

للواحدة حوزعة على الشركاء):

 511 بوشريمة) حسناء) السيدة 

حصة ب بلغ)50.000,00)درهم.

السيد حم د البقــالي)))511))حصة)

ب بلغ)50.000,00)درهم.)

تبسدئ حن فاتح) (: املالية) -السنة 

ديس 16 حن كل) (31 يناير و تنسهي في)

سنة حا عدا السنة املالية االولى التي)

الى غاية) السأسيس  تاريخ  تبسدئ حن 

31)ديس 16).

الشركة) بتسيي1  يقو7  (: التسيي1)

حـــســـنـــاء) السيدة  غي1حمدودة  وملدة 

بـــــوشريـــمــة.

السوقيع) حق  اسناد  (: االحضاء)

السيدة) لفائدة  ( والبنكي) اإلداري 

حـــســـنـــاء)بـــــوشريـــمــة.

األرباح):))يسم اقسطاع)5)%)لسكوين)

عليه) املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

يخصص) أو  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد) حن  حرحل  حبلغ  أو  احسياطا 

برحسه أوجزئيا.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

يوليو) (16 بساريخ) بأكادير  السجارية 

1)1)))تمت رقم)91446 .
للخالصة والسذكي1 (
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   RENCAR شركة

حمدودة املسؤولية 

السأسيس
 (9 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

باكادير حررت قوانين) ( ((1(1 يونيو)

شركة حمدودة املسؤولية خصائصها)

كالسالي):

. RENCAR SARL((:(االسم

بدون) السيارات  كراء) الهدف:)

سائق.

رقم) (1( بلوك) (: االجس اعي) املقر 

احشاش)) السادس  شارع حم د  (11

اكـــــاديــــر.))))

سنة ابسداءا حن تاريخ) (99 (: املدة)

الساسيس النهائي.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

درهم حقسم الى) (100.000,00 حبلغ)

درهم) (111 فئة) حن  حصة  (1111

للواحدة حوزعة على الشركاء):

السيد حم د الزواهر511))حصة)

ب بلغ)51.111.11)درهم.

الس اللي511    رشيد  الـسيد 

حصة ب بلغ)51.111.11)درهم.)

تبسدئ حن فاتح) (: املالية) -السنة 

ديس 16 حن كل) (31 يناير و تنسهي في)

سنة حا عدا السنة املالية االولى التي)

الى غاية) السأسيس  تاريخ  تبسدئ حن 

31)ديس 16).

الشركة) بتسيي1  يقو7  (: التسيي1)

اي ان) لألنسة  غي1حمدودة  وملدة 

الس اللي.

السوقيع))) حق  اسناد  (: االحضاء)

لألنسة اي ان الس اللي.

األرباح):))يسم اقسطاع)5)%)لسكوين)

عليه) املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

يخصص) او  يوزع  والصافي  قانونيا 

جديد) حن  حرحل  حبلغ  او  احسياطا 

برحسه اوجزئيا.

االيداع) تم  (: القانوني) االيداع 

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

 5 ( بساريخ) بأكادير  السجارية 

أغسطس1)1))تمت))رقم)95159   .
للخالصة والسذكي1)
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شركة  روفيزا

  ش.ذ.7.7

             STE. RUVISA(S.A.R.L

رقم )5)4 الحي املح دي اكادير

االسا�سي) القانون  ب قس�سى 

يناير119)   ((3 ( ( بساريخ) السأسي�سي 

ت ت) ش.ذ.7.7  ( ( روفيزا) لشركة 

املصادقة على حا يلي):

التس ية)):)))تس ية الشركة))روفيزا)

ش.ذ.7.7.)

حقر الشركة):)

للشركة) االجس اعي  املقر  جعل  (-

الحي) (4(5( رقم) السالي  بالعنوان 

املح دي اكادير.

تمديد) تم  الشركة:) رأس ال 

 100.000,00 في) الشركة  رأس ال 

درهم حقس ة إلى)1111)حصة)))111 

درهم للحصة وحوزعة كاآلتي):



عدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1))الجريدة الرسمية   11216

          OUSSAMA SAIB -السيد)

1111)حصةDHS 111111)))درهم.

))أهداف الشركة:

-اسسي1اد وتصدير.

السجارة العاحة.خدحات حسعددة.

-خدحات النقل.خدحات عقارية.

-السيد))OUSSAMA SAIB)حسي1))

غي1) ملدة  ش.ذ.7.7  روفيزا  ( لشركة)

حمدودة.

 13 حن) ابسداء) سنة  (99 املدة:)

ديس 11916).

اال يداع القانوني):)لقد ثم اإليداع)

لدى املحك ة السجارية باكادير))بساريخ)

13)ديس 11916)))تمت))رقم88931 

والسجل السجاري تمت رقم)41915 .
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 STE ATELIER شركة

 TECHNIQUE DE TRAVAUX

 METTALIQUES INVEST

SARL

 إعالن عن تأسيس 
حمرر) عرفي  عقد  ب قس�سى 

115))ت ت) )يوليو) ((8 بأكادير بساريخ)

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

ذات) املسؤولية  حمدودة  لشركة 

الخصائص السالية:)

 STE ATELIER (: -التس ية)

 TECHNIQUE DE TRAVAUX

METTALIQUES INVEST SARL

-)الهدف:)خدحات حسعددة.))))))))))))

 DAR (: االجس اعي) -املقر 

 BOUBKER COMMUNE RURALE

.DRARGA AGADIR

-)رأس ال الشركة:)حدد الرأس ال)

111111درهم) حبلغ) في  االجس اعي 

حصة اجس اعية) (1111 حقس ة إلى)

حن فئة)111)درهم للواحدة في حلك):

 511 حم د) هاتف  ( (: السيد) (-

حصة اجس اعية.

 511 ادياسين ابراهيم) ( (: السيد) (-

حصة اجس اعية.

-)املدة:)99)سنة.)

ادياسين) ( السيد) التسيي1:) (-

ابراهيم.

فاتح) حن  االجس اعية:) السنة  (-

يناير إلى)31)ديس 16.

تم اإليداع القانوني لدى كسابة) (-

اكادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ)14)سبس 11516)))))تمت رقم:)

. 563(3
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 REGUERAGUA

ALIMENTATION
 SARL 

رأس الها : 111111.11 درهم

حقرها االجس اعي : رقم 49) ع ارة 
رقم 94 الشطر 17 حشروع النهضة 

حي السال7 اكادير 

بساريخ)) عرفي  عقد  ب قس�سى 

حساهم) قرر  باكادير  6يوليو1)1))

الشركة حا يلي:

 REGUERAGUA (: االسم)

.ALIMENTATION

املواد) بيع  ( (: الشركة) هدف 

(( الغدائية بصفة عاحة.
ع ارة) ((49 رقم) (: الشركة)  حقر 

حشروع النهضة) (17 الشطر) (94 رقم)

حي السال7 اكادير.

 111111.11 الراس ال حمدد في)

حن) حصة  (1111 الى) حقسم  درهم 

درهم للحصة الواحدة تم) (111 فئة)

اكسسابها كلها للسيد اشرف الفقي1).)

التسيي1):)ثم تعيين السيد اشرف)

غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  الفقي1 

حمدودة حع حق االحضاء).

لسكوين) ( (5% االرباح يسم اقسطاع)

عليه) املنصوص  االحسياطي  الرصيد 

قانونيا).)

بكسابة) القانوني  االيداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

تمت) يوليو1)1)) ((9 الكادير بساريخ)
رقم)93484 .
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 STE MITJA AMPA

SARL 

إنشاء شركة ذات حسؤولية حمدودة
 STE MITJA: السجاري) اسم 

 . AMPA  SARL

العنوان):

ايت) ((8 رقم) املستشفى  زنقة  (- (

حلول.

)املها7):)

-)بيع وشراء)اجزاء)سيارات.

رأس حال الشركة):))111.111.11 

درهم.

التسيي1):

حشارك)) حم د رزقي:) ( السيد) ( (- (

وحسي1 للشركة.

حشارك)) انطم:) ابراهيم  ( -السيد)

وحسي1 للشركة.)

تم اإليداع القانون األسا�سي لدى)

االبسدائية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

أغسطس1)1)   ((8 بساريخ) انزكان 

والسجل السجاري) (1379 ( تمت رقم)

تمت رقم)1969)  .
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 FIDUCIAIRE ESCOMPTE                  

SARL

 IMM MESROUR AV HASSAN II 4

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE JERRARI     شركة

 CONSTRUCTION

 SARL AU 

ش. 7. 7

تأسيس شركة 7 7
ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ في:)8) 

شركة) تأسيس  تم  أغسطس1)1))

حمدودة املسؤوليةتم ل الخصائص)

السالية):

اسم) الشركة  تم ل  -1التس ية:)

 STE JERRARI CONSTRUCTION

. SARL AU

-2رأس ال الشركة:)تمدد رأس ال)

درهم) (100.000,00 في) الشركة 

 111 بقي ة) 1111حصة  الى) حقسم 

درهم لكل حصة ح لوكةل الحسن)

جراري)JB(61(35)):1111)حصة.

املقر) تمدد  (: املقر االجس اعي) (3-

العنوان:دوار) في  للشركة  االجس اعي 

البويبات ج اعة إنشادناشسوكة ايت)

باها.

تع ل) االجس اعي:) -4الهدف 

البناء) حواد  بيع  حجال  في  الشركة 

واالشغال املخسلفة.

الشركة) تسيي1  تمدد  -5التسيي1:)
جراري السيد:الحسن  طرف  حن 

. JB(61(35

القانوني) امللف  ايداع  تم  ( (- (6

االبسدائية) املحك ة  لدى  للشركة 

فاتح) رقم1399بساريخ  تمت  النزكان 

أغسطس1)1).
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  JAMAL CASH الشركة
إعالن عن تأسيس

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)

11)أغسطس1)1))تم وضع القوانين)

األساسية لشركة حمدودة املسؤولية)

امل يزات) ذات  وحيد  شريك  ذات 

السالية:

.  JAMAL CASH(التس ية(-

)-)الشكل القانوني:)شركة حمدودة)

املسؤولية ذات شريك وحيد.)

)-)الهدف:)تمويل األحوال.

شارع) (346 -املقر االجس اعي رقم) (
زيسون تيكوين اكادير.))

في) حدد  االجس اعي  -الرأس ال 

11,)111111)درهم حقسم إلى)1111 

امل ثلة) هم  در  (111 فئة) حن  حصة 

للحصة الواحدة في حلكية):

اللطيف) عبد  حم د  -السيد 

االسوي).))

عبد) حم د  عين  -التسيي1:)

اللطيف االسوي))حسي1 للشركة ملدة)

غي1 حمددة.



11217 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

-)املدة:)99)سنة.

وقد تم اإليداع القانوني لدى كسابة)

بأكدير) السجارية  باملحك ة  الضبط 

اغسطس1)1)تمت رقم) ((8 بساريخ)

.96119
املسي1))
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 A R T S CARRIERES DU SUD

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس ـــالها 100.000,00 درهم

الـ ـقر االجـسـ اعــي : املحل الكائن 

بع ارة أحزيل و الزرك�سي،

شارع املقاوحة، الحي الصناعي، 

اكادير

تـأسـيـس شــركة ))))))))))))

 13 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون) وضع  تم  ((1(1 يوليوز)

السأسي�سي لشركة حمدودة املسؤولية)

تم ل الخصائص السالية):))

 A R T S((الـتـسـ يـــــــــــــــة)))):)))شركة((-

. CARRIERES DU SUD SARL

))-))الشكل:))شركة ذات حسؤولية)

حمدودة.

-))الـ ـوضـــــوع:)))

باآلالت) املقالع  -اسسغالل 

امليكانيكية.

-))القيا7 بج يع األشغال املخسلفة)

أو أع ال البناء.

الع ليات) ج يع  عاحة  -وبصفة 

غي1) أو  حباشرة  بصفة  ترتبط  التي 

حباشرة بهدف الشركة.

-)الـ ـقر االجـسـ اعــي:)))املحل الكائن)

شارع) والزرك�سي،) أحزيل  بع ارة 

املقاوحة،)الحي الصناعي،)اكادير.

سنة) ( (99 ( ( (: ( ( ( حــــــدة الشركــــــة) (-

ابسداء)حن يو7 تأسيسها.)

-رأس ـــال الشركـــة)))):)))100.000,00 

حصة حن) (1.111 درهم حقسم على)

فئة)111)درهم.

-)الشركاء)و حساه تهم):)

)))-)السيدة شهيد وفاء)33.000,00 

درهم حقابل)331)حصة.

السيد رزاض نبيل)34.000,00  (-

درهم حقابل)341)حصة.

))-السيد طالبي أح د)33.000,00 

درهم حقابل)331)حصة.

-))األربـــــــــاح:))يسم اقسطاع نسبة)%)5 

حن األرباح لالحسياط القانوني والباقي)

يوزع او) سواء) حسب تقرير الشركاء)

ينقل).

:))تسي1 الشركة حن) ( -)الـتسـيـيــــــــــــــــــر)

نبيل) رزاض  السيد  حن  كل  طرف 

والسيد طالبي أح د.

-)حق اإلحضاء:أعطي حق اإلحضاء)

املشت1ك لكل حن السيد رزاض نبيل)

والسيد طالبي أح د.

-))السنـــة االجس ـاعيـة))):)))حن فاتح)

يناير إلى)31)ديس 16.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  لقد 

املحك ة السجارية ألكادير بساريخ فاتح)

سبس 16)1)1))تمت رقم):)96183.
للخالصة البيان

املســيـــــرين
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU    

 PROMOTEUR

EN(COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE(AGREE(PAR(L’ETAT

  SOCIETE  AMARI CAR

SARL 

رأس الها : 111.111.11 درهم

املقر االجس اعي: بلوك أ) رقم )8 حي 

القدس- أكادير

السصفيـة النهائية للشركـة
للج ع) عرفي  عقد  1/ب قس�سى 

يوليو1)1)  (9 العا7 غي1 العادي يو7)

 AMARI CAR ( ( شركة) شركاء) قرر 

حايلي:

السصفيـة النهائية للشركـة ب قرها)
الرئي�سي بلوك أ))رقم))8)حي القدس)
علي) أحخاو  السيد  وتعيين  أكادير،)

للقيا7 بج يع إجراءات السصفية.
 )/تـم اإليـداع الـقـانوني باملحك ة)
السجارية بأكادير تمـت)))))رقم))9611 

بساريخ)8))أغسطس1)1).   
االقسطاف والبيان

اح د زهور
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املركز الجهـــوي للخدحـــات

تيزنيت الهاتف:)4.11).8.61).15

 SUIVI MEDICALE شركة
SOULAYMAN

ش.7.7
حل حسبق للشركة

على الج ع العا7 االسسثنائي) بناء)
أغسطس1)1)  ((4 بساريخ) املنعقد 

تقرر حا يلي):)))
وتعيين) للشركة  حسبق  حل  (-

اح د بوهدا ك صفي له.
باملقر) السصفية  حقر  تمديد  (- (
 E بلوك) (1( :)رقم) االجس اعي للشركة)

شارع املسي1ة تيزنيت.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  (
االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 
أغسطس1)1)  ((8 بساريخ) بسيزنيت 

تمت رقم:)635.
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 Société    LACHGUER
  MASTER KEY

 SARL 
 Société à responsabilité limitée 
au(capital(de : 100.000,00 DHS

 Siège(sociale : N°147, RUE(ID(EL
HAJ(ALI(BOUIGHD – TIZNIT
إعالن عن حل الشركة  وتعيين 

املسؤول عن السصفية 
العادي) الغي1  املحضر  ب قس�سى 
يوليو) ((( بساريخ) املنعقد  للشركة 
يوليو) ((8 بساريخ) واملسجل  ((1(1
تقرر) (،4181 عدد) تمت  (،(1(1 

حا يلي:

-))اإلعالن عن حل حسبق للشركة.)
االشكر)) نجيب  السيد  تعيين  (-

املسؤول عن تصفية الشركة.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية) باملحك ة  الضبط 
 (1(1 11)أغسطس) بساريخ) بسيزنيت،)

تمت عدد)5)5.
334 P

 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN(COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR
COMPTABLE(AGREE(PAR(L’ETAT

 SOCIETE INSTITUT D’AIDE
SCOLAIRE PRIVE

رأس الها 111.111 درهم
املقر االجس اعي : 8)1 فونتي العليا 
حكسب رقم 14) الطابق الثاني - 

أكادير.
السصفيـة النهائية للشركـة

للج ع) عرفي  عقد  1/ب قس�سى 
 1(/13/(1(1 العا7 غي1 العادي يو7)
لشركة)) الوحيد  الشريك  قرر 
 INSTITUT( D’AIDE( SCOLAIRE

PRIVE)حايلي):
للشركـة) النهائية  السصفيـة  (-
العليا) فونتي  (1(8 الرئي�سي) ب قرها 
(- الثاني) الطابق  ((14 رقم) حكسب 
أكادير)،)و تعيين السيد خاليد حعلو7)

للقيا7 بج يع إجراءات السصفية.)))
)/)تـم اإليـداع الـقـانوني باملحك ة)
 96111 رقم) تمـت  بأكادير  السجارية 

بساريخ)1)1)/8/18).
االقسطاف والبيان

اح د زهور
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STE AZIL SUD SNC
شركة تضاحنية في طورالسصفية

 رأس الها حائة ألف درهم

(DHS 100.000(
حقرها االجس اعي: رقم 16 حكرر زنقة 

حماحيد الغزالن حي السكنى كل يم
اسسثنائي) عا7  ج ع  ب قس�سى 
1)1)/1/17))قرر الشركاء)) حؤرخ في)

بإج اع حا يلي):



عدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1))الجريدة الرسمية   11218

الفسخ املسبق للشركة

فضلي،) الكرناوي  السيد  تعيين 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  حاحل 
عن) ك سؤول  (JA1818(7:رقم

السصفية

ب قر) السصفية  حقر  تمديد 

الشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) لكل يم  االبسدائية 

1)1)/15/18)تمت رقم)1)1)/187.
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél/ 15 (8 (37 6(6 Fax 15 (8 (( 81 55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

OUITAF NEGOCE
SARL

Dissolution
ب قس�سى حمضر الج ع العا7 الغي1)

تم) ((5/18/(1(1 العادي املنعقد في)

ب وجبه):

في) ووضعها  للشركة  حسبق  حل 

تصفية))

حم د)))) ح يدوش  السيد  تعيين 

حصفي للشركة).

 48 تثبيت حقر السصفية في الرقم)

شارع الزهور رياض السال7 اكادير.

باملحك ة) القانوني  يداع  اال  تم 

  31/18/(1(1 في) باكادير  السجارية 

تمث رقم)96137.
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MEDUS MER MAROC شركة
 درهم 111.111 رأس الها

شارع 1) اغسطس رقم 147 تجزئة 
69 حيناء العيون

تشطيب
املنعقد) العا7  للج ع  وفقا  (

قررالشريك) بساريخ1)1)/17/17)

 MEDUS MER (« لشركة) الوحيد 

حسؤولية) ذات  شركة  (« (MAROC

حمدودة،)حا يلي):

-)تصفيةالشركة.
بكسابة) القانوني  االيداع  تم 
الضبط املحك ة االبسدائية بالعيون)
رقم))))) تمت  ((6/18/(1(1 بساريخ)

.1954/(1(1
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SOCIETE NASAM TOURS 
SARL

رأس الها 111.111درهم
املقر االجس اعي : رقم ) ح ر رقم 14) 
تجزئة الفايز الحي الصناعي - أكادير.

السصفيـة النهائية للشركـة
للج ع) عرفي  عقد  1/ب قس�سى 
 (9/16/(1(1 العا7 غي1 العادي يو7)
  NASAM TOURS(قرر شركاء)شركة

حايلي:
للشركـة) النهائية  السصفيـة  (-
ب قرها الرئي�سي رقم)))ح ر رقم)14) 
تجزئة الفايز الحي الصناعي)–)أكادير،)
و تعيين السيدة نجاة الشادلي للقيا7)

بج يع إجراءات السصفية.
)/)تـم اإليـداع الـقـانوني باملحك ة)
 96111 رقم) تمـت  بأكادير  السجارية 

بساريخ)1)1)/8/18).
االقسطاف والبيان

اح د زهور
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STE STAR GLACON
 SARL AU

تفويت حصص
طبقا ملداوالت الج ع العا7 الغي1)

العادي قرر املشاركون حا يلي:
عادل) عدي  ايت  السيد  باع  (-
للسيد) حصة)) (1111( جل حصصه)

رضوان بنزير
-)اسسقالة املسي1 ايت عدي عادل)
حسي1) بنزير  رضوان  السيد  وتعيين 

وحيد للشركة.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
انزكان) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم) تمت  ((8/18/(1(1 بساريخ)

.1378
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RITAYMI
SARL

رأس الها 511.111 درهم
حقرها االجس اعي : شقة رقم 15 

بالطابق الثاني ع ارة C(41 الوفاق 
بنسركاو اكادير. 

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
قرر) باكادير.) ((1(1 أغسطس) (17

حساه و الشركة حا يلي):)
اجس اعية) حصة  (331 تفويت)
الى) جوهري  هشا7  السيد  حلك  حن 
161)حصة) السيدان حسن جوهري)
 171 جوهري) القادر  عبد  السيد  و 

حصة.
بقي ة) الرأس ال  حن  الرفع 
كالسالي) ليصبح  درهم  (411.111
511.111)درهم حقسم بين الشريكين)
 (51.111 جوهري) حسن  كالسالي،)
درهم،)وعبد القادر جوهري51.111) 

درهم.
السيد) السابق  املسي1  اسسقالة 

حسن جوهري.
تعيين السيد عبد القادر جوهري)
حمدودة) غي1  ملدة  للشركة  ك سي1 
واالداري) البنكي  االحضاء) حق  حع 

املشت1ك حع السيد حسن جوهري.
تغيي1 النشاط الرئي�سي للشركة الى)

اع ال البناء)املخسلفة.
تعديل القانون االسا�سي للشركة).
بكسابة) القانوني  االيداع  ثم 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
باكادير بساريخ)8))غشت)1)1)))تمت)

رقم)96115.
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STE WARTA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها 111.111 درهم. الكائن 
حقرها برقم 13 زنقة 1)3 رياض 

السال7 أكادير.
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
قرر) ((1(1 1)أبريل) بساريخ) املنعقد 
أعاله املذكورة  (: الشركة)  حساه و 

)حا يلي):

-)تغيي1 اسم الشركة.

ج يع) بيع  صك  على  املوافقة  (-

سهم) (511 عددها) البالغ  األسهم 

بقي ة)111.11)درهم امل لوكة للسيد)

السيد) لصالح  إس اعيل  بوقفاوي 

بوقفاوي نجيب.

-)اضافة حكون.

املدير) وتعيين  املدير  اسسقالة  (-

الجديد.

-)تمويل الشكل القانوني للشركة)

حن شركة ذات حسؤولية حمدودة الى)

شركة ذات حسؤولية حمدودة)))ذات)

شريك وحيد)).

-)زيادة رأس املال عن طريق إنشاء)

ألف))1111))سهم جديد.

(، »كائن اعسباري») تعديل حادة) (-

(- (7، »حساه ات») (6- »االسم»،) (- (3

-)»اإلدارة) (8 »رأس املال االجس اعي»،)

واإلدارة»،)النظا7 األسا�سي للشركة.

وصالحيات) أسئلة  تعديل  (-

حخسلفة إلت ا7 اإلجراءات الشكلية.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

تمت) (19/18/(1(1 بساريخ) بأكادير 

رقم)1736)سجل تجاري95473.
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شركـة اتلنتيك توغناج دوسيد

ش.7. حشو

ATLANTIC TOURNAGE DE SUD

SARL

بلوكا، رقم 543،حي الهدى اكادير

السجل السجاري رقم 38611 اكادير

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

 16 بساريخ) املؤرخ  االسسثنائي 

لشركة) قررالشركاء) يوليوز1)1)،)

(7. ش.7) دوسيد  توغناج   اتلنتيك 

حايلي):



11219 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

املصادقة على بيع)1111)حصة في)

حلكية السادة على السوالي):

 334 (: السيد عبد املجيد بوعدي)

حصة

 333 (: السيد عبد العزيز نجاري)

حصة

 333 (: الدهوي) نورالدين  السيد 

حصة

ياسين الشريك) الى السيد رشيد 

الجديد والوحيد.

شركة) حن  الشركة  شكل  تغيي1 

شركة) الى  املحددة  املسؤولية  ذات 

للشريك) املحددة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.

الدين) نور  السيد  اسسقالة  (-

وحيد) ك سي1  حهاحه  حن  الدهوي 

للشركة وتعيين السيد رشيد ياسين)

ك سي1 للشركة ملدة غي1حمددة.

7 (،6 (،1 رقم) الفصل  تعديل  (- 

و)15حن القانون االسا�سي للشركة

األسا�سي) القانون  تعديل  (-

للشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تـم 

 95541 السجارية باكادير تمت عدد)

بساريخ)1)1)/4/18).
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شركة العتيقة ميكانيك جينيرال

امللقبة ب »ساميك«
شـركـة حمدودة املسؤولية

رأس الها االجس اعي : 1.511.111  

درهم

املقر االجس اعي : ع ارة بت1و7 7 

تجزئة الكولين سيدي حعروف

الدار البيضاء 71)1)

العا7) الج ع  حمضـر  ب قـسـ�سى 
يوليوز) ((8 ب) الـ ؤرخ  االسسثنائي 

1)1)،)تقــرر حـا يلي):

4)حصص اجس اعية التي) تفويت)

ت سلكها شركة هولصاتيك للسادة):

أح د بوعيدة))حصة واحدة)،

)حصة) بوعيدة) سالم  حم د 

واحدة)،

سعد بوعيدة))حصة واحدة)،
)حصة) بوعيدة) نادية  السيدة  و 

واحدة).
أح د) السادة  على  املوافقة 
بوعيدة،)حم د سالم بوعيدة،)سعد)
بوعيدة) نادية  السيدة  و  بوعيدة 

كشركاء)جدد،
شـركـة) حن  الشركة  تمويل 
شركة) الى  املسؤولية  حمدودة 

حجهولة االسم،
سالم) حم د  السادة  اسسقالة 
بوعيدة و سعد بوعيدة حن حهاحهم)

ك سصرفين للشركة،
وتـغييـرالقانون األسـاســي) تمديث 

القديم))للشـركة؛
بوعيدة،) أح د  السادة  تعــيين 
سعد بوعيدة) حم د سالم بوعيدة،)
ك سي1ين) بوعيدة  نادية  السيدة  و 

للشركة،
باملـمك ة) الـقانـونـي  اٳليــداع  ثـم 
بسـاريـخ البيضاء) بالدار   السجارية 
رقـم) تمـت  ((1(1 أغسطس) ((7

.744189
قـــصــد الـــنــشـــر
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 SOCIETE HASSOUNI
HABBAD TRANS

SARL
SOCIETE(A(RESPONSABILITE 

LIMITEE
CAPITAL(SOCIAL : 100.000 DHS
SIEGE(SOCIAL : DOUARTAMAIT 

COMMUNE(DE(DRARGA 
AGADIR.

RC: 40073 / AGADIR
االسسثنائي) العا7  الج ع  قرر 
املنعقد بساريخ)1)/1/17)1)حا يلي):

511)حصة اجس اعية حن) بيع ل)
طرف السيد عبد السال7 هباد لفائدة)

السيد حم د الحسوني.
السيد) وتعين  حسي1  اسسقالة 

حم د الحسوني ك سي1 للشركة).
تعيين حسؤول عن نشاط النقل)

للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تعديل 

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  حن 

إلى شركة ذات حسؤولية حمدودة حن)

شريك واحد.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

السجارية بأكادير بساريخ)5)/1/18)1) 

تمت رقم)95551.
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أكادير في1)1)/31/18 

ائس انيان أيت حلول»)فـيكـا7 كونسيلسنك»

1))ع ارة الصديق الطابق الثاني طريق تزنيت)

شارع الحسن الثاني أيت حلول.

)) 11ع ارة ج ال الطابق الثاني))زنقة القصر)

البلدي أكــــاديــر.

شركة إنوڤاتيك ستوديو
ش.ذ.7.7. ش.و.

STE INNOVATECH STUDIO
S.A.R.L-AU

ح ر بلوك)A)حي الفرح رقم)))شارع)

الحسن الثاني ايت حلول.

العا7) الج ع  حمضر  أ-ب قس�سى 

،(4/16/(1(1 بساريخ) العادي   الغي1 

بساريخ) الحصص  تفويت  عقد 

األسا�سي) القانون  و  ((4/16/(1(1

  ((/17/(1(1 بساريخ) السعديلي 

(« سسوديو) إنوڤاتيك  لشركة 

ش.ذ.7.7.ش.و».

ت ت املصادقة على حا يلي):

حصص) حن  (%100 تفويت)

السيدة))سناء)القا�سي و التي تساوي)

حصص) حج وع  حن  حصة  (111

خالد) السيد  الى  الشركة  حال  رأس 

حصص أصبمت  وبدلك   السجدي 

و رأس حال الشركة كالسالي):

السيد خالد السجدي)111)حصة)

أي)11.111)درهم

 MME ASMAA السيدة) تعس16 

األجي1ة) الوحيدة  املسي1ة  (LQADI

إنوڤاتيك سسوديو ش.ذ.7.7) ( لشركة)

ابسداء)حن تاريخ عقد السفويت.

ب-اإليداع القانوني.

املحك ة) لدى  اإليداع  تم  لقد 
بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

1)1)/11/18)تمت رقم)1))1.
الـسـوقـيع

347 P

 STE  CATERING TO ALL
EVENTS

SARL
تغيي1

املنعقد) العا7  للج ع  وفقا  ((1(
شركاء) قرر  (1(/13/(119 بساريخ)
 CATERING TO ALL »شركة)

EVENTS»)حا يلي):
العناصر املضافة أو املحذوفة):

عبد) تكداد  نايت  السيد  قا7  (-
بقي ة) حصة  (511 ببيع) الرحيم 
لصالح) واحدة  لكل  درهم  (111.11

السيد وكريم حم د.
السقسيم كالسالي):

الرحيم) عبد  تكداد  نايت  السيد 
511)حصة بقي ة)51111)درهم.

حصة) (511 السيد وكريم حم د)
بقي ة)51111)درهم.

-تم تعيين السيد نايت تكداد عبد)
الرحيم حسي1ا للشركة و كدا السوقيع)
اإلدارية) الوثائق  على  االجس اعي 

واملصرفية و دلك ملدة غي1 حمدودة.
-)تمديث القوانين.

بكسابة) القانوني  االيداع  تم  (-
بأكادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم))))) تمت  (18/18/(1(1 بساريخ)

.95459
348 P

 STE AZGHOUR CENTRE
PRIVE

 SARL AU
 au Capital de
(1 000.00DH

SIEGE(SOCIAL : BLOC 05 
 N° 419-HAY(EL(JADID(AZROU

AIT MELLOUL
االسسثنائي) العا7  الج ع  قرر 
املنعقد بساريخ)1)1)/17/18))حا يلي)
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حوراد) ازفاض  السيد  قرر  (-

  111 (% أسه ه) ج يع  وبيع  تفويت 

حن حج وع أسه ه بالشركة للسيد)

ازغور يوسف.

األسا�سي) القانون  تميين  (-

للشركة.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بإنزكان)

عدد) تمت  ((1(1/  18/(4 بساريخ)

.131(/(1(1

349 P

 BEST ADVICE شركة

 STRATEGY PRIVE
ش.7.7

رأس الها 111.111 درهم

املقر االجس اعي شقة ) ع ارة رقم 

87 حي السال7، أكادير  

 RCN : 39347, IF(N°: 33639765,

ICE : 002212623000024

تفويت الحصص
ب قس�سى عقد عرفي للج ع العا7)
الغي1 العادي املحرر بساريخ)4))يوليوز)

1)1))تقرر حا يلي):

املصادقة على السفويت اآلتي.

طرف) حن  حصة  (451 تفويت)

السيد) لفائدة  سلي ان  حسكاني 

ل16وك أنور.

الجديد) السقسيم  ليصبح 

للرأس ال الشركة كالسالي.

حصة) (1111 السيد ل16وك أنور)

أي)111.111)درهم.

اسسقالة السيد):)حسكاني سلي ان)

ل16وك) السيد  وتعيين  حهاحه  حن 

أنور ك سي1 وحيد للشركة ملدة غي1)

حمدودة.

الشركة سسكون حلزحة باإلحضاء)

الوحيد للسيد ل16وك أنور.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

بأكادير) السجارية  باملحك ة  القانوني 

رقم) تمت  ((6/18/(1(1 بساريخ)

.957(5

350 P

 STE »BOUHAMZA

»TRANSPORT DU SOUSS

SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة)

السجاري) حقرها االجس اعي املحل 

الكائن بايت علي بن عبد هللا بلفاع)

شسوكة ايت بها بيوكرى

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

الج ع) قرر  ببيوكرى  ((3/16/(1(1

العا7 االسسثنائي حا يلي):

 311 فوت السيد بوح زة جاحع)

حصة للسيد بوح زة عبد العالي

فوت السيد بوح زة الحسين)311 

حصة للسيد بوح زة عبد العالي

تم تغيي1 الشكل القانوني للشركة)

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  حن 

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد)

رس ال الشركة حقسم على النمو)

 1111 العالي) عبد  بوح زة  (: السالي)

حصة)111.111)درهم

السيد) طرف  حن  تسي1  الشركة 

بوح زة عبد العالي.

والك بيالة) الشيكات  ج يع 

الشركة) باسم  السجارية  واألوراق 

الفريد) بالسوقيع  سارية  سسكون 

للسيد بوح زة عبد العالي):

ب صلحة) تم  القانوني  اإليداع 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية)

بانزكان.في)1)1)/5/18))رقم اإليداع)

.1318

351 P

STE SAS AHARDE

SARL

إشعار بسغيي1ات
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

ت ت) (11/17/(1(1 في) املؤرخ 

املقررات) على  باإلج اع  املصادقة 

السالية):

لحسن) السيد  حصص  تفويت 

311)حصة الى) اهرض البالغ عددها)

فوتت) بوبكر،ك ا  كنبوش  السيد 

حصة) ((11 السيدة كنبوش فاظ ة)

السيد) الى  حصص  حن  ت لك  ح ا 

كنبوش بوبكر.

ساس) حن  الشركة  تس ية  تغيي1 

ب.ك) إلى  (SAS AHARDE اهرض)

B.K(ANNONCES-(انونس-سي1فيس

 .SERVICES

إضافة نشاط):)اإلعالنات،اإلشهار)

والخدحات إلى أنشطة الشركة.

فاظ ة) كنبوش  السيدة  تعيين 

حسي1ة للشركة ملدة غي1 حمدودة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) لكل يم  االبسدائية 

1)1)/17/18)تمت رقم)191.

352 P

شركـةاوتم ؤ
ش.7.7

OTME

SARL

ع ارة 41، الشقة 13، اقاحة 

السعادة الحي املح دي اكادير

السجل السجاري رقم 31747اكادير

الج ع) حمضر  ب قس�سى 

بساريخ) املؤرخ  االسسثنائي  العا7 

17يوليوز1)1))،)قررالشركاء)لشركة)

اوتم ؤش.7).7 حايلي):

151حصة) بيع) على  املصادقة 

في حلكية السيد علي الحليمي علمي)

السيد ع ر) حلكية  في  151حصة  و)

اوت رغت) الى االنسة  الحليمي علمي 

ياس ينة.

حن) (8 7و) رقم) الفصل  تعديل  (-

القانون االسا�سي للشركة

األسا�سي) القانون  تعديل  (-

للشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تـم 

 95541 السجارية باكادير تمت عدد)

بساريخ)1)1)/4/18).

353 P

COMTREL
ش.7.7

تفويت حصص وتعديل قوانين 
الشركة

العا7) الج ع  حداوالت  ب قس�سى 

االجس اعي) باملقر  املنعقد  االسسثنائي 

قرر) ((1(1/18/18 بساريخ) للشركة 

رأس الها) (COMTREL شركة) شركاء)

111.111)درهم حا يلي):)

 111 331)حصة حن فئة) تفويت)

درهم للواحدة حن حج وع الحصص)

 EL AOUICHI EL ي سلكها) التي 

 EL AOUICHI لفائدة) (MOSTAFA

رأس ال) أصبح  وبذألك  (AHMED

 111.111 في) حدد  الذي  الشركة 

درهم حقس ة إلى)111)حصة كاالتي:

     EL AOUICHI AHMED

661حصة بقي ة)66.111

   EL AOUICHI ABDELGHANI

341حصة بقي ة)34.111

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

انزكان) ب دينة  االبسدائية  املحك ة 

رقم) تمت  ((1(1/18/31 بساريخ)

السجاري) السجل  (،1387/(1(1

رقم11181.

354 P

ECOLE JIL ESPOIR PRIVEE
 SARL AU

حمدودة املسؤولية ش.و

تفويت الحصص- تسيي1- السوقيع 

اإلداري و البنكي-

بساريخ) عرفي  عقد   ب قس�سى 

بأكادير قرر شريك) ((1(1 يوليوز) ((1

 ECOLE JIL ESPOIR PRIVEE شركة)

:(SARL AU

في) هي  والتي  حصة  ((51 تفويت)

لفائدة) لطفي  إبراهيم  السيد  حلك 

السيدة))حريم الركو.

إبراهيم) السيد  حن  كل  تعيين 

لطفي و السيدة حريم الركو حسي1ين)

للشركة.
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االداري) السوقيع  حق   إسناد 

و البنكي لفائدة))السيدإبراهيم لطفي)

او السيدة حريم الركو.

تمويل الن وذج القانوني للشركة)

حن ش.7.7 ش.و الى ش.7.7.

حن) (43،7،6 البندين) تغيي1 

القانون األسا�سي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

السجارية بأكادير بساريخ)1/18/18)1) 

تمت رقم)95468.
للخالصة والسذكي1

355 P

شركة

MOGALINES ش م م

SARL AU

الج عية) حمضر  ب قس�سى 

يو7) املنعقدة  االسسثنائية  العاحة 

تقرر) الشركة’) ب قر  (1(/18/(1(1 

حا يلي):

•)السيد بركات حم د):)باع)100% 

حن أسه ه))1111)سهم حن الشركة)

قدرها) إج الية  بقي ة  املذكورة)،)

111.111)درهم)

إلى):

رقم) (: الكبوري) هشا7  السيد 

: (J356113 الوطنية)  البطاقة 

بقي ة) سهم  (1111 حج وعه) حا 

111.111)درهً ا

•)السنازل عن الحصة في الشركة.

للشركة) القانوني  املسي1  تغيي1  (•

بجعل هشا7 الكبوري حسي1ا لها.

•)تغيي1 القانون األسا�سي للشركة).))))

))-)تم اإليداع القانوني باملحك ة)

 1396 رقم) تمت  بانزكان  االبسدائية 

بساريخ)1)1)/11/19.

356 P

OSTRA MINE
 6 بساريخ) املحرر  العقد  على  بناء)

بأكادير) واملسجل  ((1(1 أغسطس)

والذي) ((1(1 أغسطس) (11 بساريخ)

يم ل الخصائص السالية)):

 511 تفويت) على  املصادقة 

للسيد) ح لوكة  اجس اعية  حصة 

عبد اللطيف الشويخي للسيد ع اد)

الشويخي الذي أصبح شريك جديد)

الشركة) لسكون حصص  الشركة  في 

للسيد) حصة  (511 إلى) حقس ة 

الشويخي عبد اللطيف و)511)حصة)

حج وع) حا  الشويخي  ع اد  للسيد 

1111)حصة.

للشركة) السجاري  النشاط  تغيي1 

 négociant de toute sort إلى)

 Recherche et exploitation عوض)

.minière

اللطيف) عبد  يعس16  (: التسيي1)

وع اد) للشركة  حسي1  الشويخي 

الشويخي حساعده في التسيي1.

:)الشركة حلزحة بالسوقيع) السوقيع)

اللطيف) عبد  للسيد  الوحيد 

الشويخي) ع اد  والسيد  الشويخي 

3)سنوات قابلة للسجديد) وذلك ملدة)

باتفاق ض ني.

تعديل القانون األسا�سي للشركة.

اإليداع القانوني):)

تم اإليداع القانوني للشركة لدى)

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

 (1(1 أغسطس) ((6 بساريخ) بأكادير 

تمت رقم)95716.

357 P

STE VIV AQUA
SARL AU

زيادة في راس حال الشركة
طبقا ملداوالت الج ع العا7 الغي1)

العادي قرر املشاركون حا يلي):
-)زيادة رأس املال ب بلغ خ س ائة)

ليبلغ) درهم  (511.111 درهم) ألف 

درهم) ألف  وخ س ائة  حليون 

1.511.111)درهم..

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

انزكان) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تمت  (17/18/(1(1 بساريخ)

.1(61

358 P

CAESTUS FILMS

»S.A.R.L«

شركة حمدودة املسؤولية

 رأس الها 11.111 درهم 

 املقر االجس اعي : حكسب رقم )،

الطابق السابع، رقم 95، ع ارة 

ياس ين، بلوك أ، حلسقى شارع 

املقاوحة و شارع القا�سي عياض، 

أكادير 

الزيادة في رأس ال الشركة
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

بساريخ) املنعقد  للشركة  االسسثنائي 

1)1)/1/17))تقرر حايلي):

الزيادة في رأس ال الشركة

الزيادة في راس ال الشركة ب بلغ)

91.111))درهم وذلك بإصدار911.) 

درهم) حائة  فئة  حن  جديدة  سهم 

 11.111 لرفعه حن) للسهم الواحد،)

يسم) درهم،) (311.111 الى) درهم 

ب ا يتناسب حع) تخصيصها للشركاء)

حساه اتهم.

الفصلين تغيي1  تم  لذلك  تبعا   و 

 6)و)7)حن القانون االسا�سي للشركة.

تمديث القانون األسا�سي للشركة)

القانون) تمديث  تقرر  ك ا 

لسلبية) وذلك  للشركة،) األسا�سي 

املحك ة))) لدى  القانونية  املسطلبات 

السجارية بأكادير.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

السجارية باكادير بساريخ)1)1)/19/18 

تمت رقم)95488.
للخالصة البيان

359 P

STE DOMAINE AFERDOU

SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها 1.111) درهم

حقرها : زنقة )1 رقم 53 طريق أزحور 

جديد الراشيدية 

س ت 7763

العا7) الج ع  ملشاورات  طبقا 

 11 بساريخ) املنعقد  االسسثنائي 

أغسطس)1)1))تقرر حا يلي):

الشركة) رأس ال  حن  نقدا  الرفع 

وتنازل) سه ا  (134 إنشاء) حن خالل 

االكسساب) حقوق  عن  الشركاء)

السفضيلية.

حن) (17 و) (7 (،6 (،5 تعديل املواد)

النظا7 األسا�سي للشركة.

اسسقالة وإبراء)ذحة املسي1 السيد)

حسن الدرهم وتعيين املسي1 الجديد)

السيد حم د بدر الدين.

تعديل الصالحيات.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) بالرشيدية  االبسدائية 

أغسطس)1)1))تمت الرقم)9)).

360 P

 STE RENCAR

حمدودة املسؤولية

 (5 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

أغسطس)1)1))بأكادير،)قرر شركاء)

شركة)RENCAR)حا يلي):

اي ان الس اللي) اسسقالة االنسة 

حن حنصبها ك سي1ة للشركة و تعيين)

السيدة فوزية لكزيط حسي1ة جديدة)

للشركة.

والتسيي1) السوقيع  حق  إسناد 

السيدة فوزية لكزيط.

القانون) حن  (43 البند) تغيي1 

األسا�سي.
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اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

السجارية بأكادير بساريخ)1)1)/8/18) 

تمت رقم)1)961.
للخالصة والسذكي1

361 P

شركة اوفيو فرنو

شركة املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد 

Ice : 000202544000075

رأس حالهــا 111.111  درهــم

املقر االجس ــاعي : رقم )1 الطابق 

األر�سي اقاحة افران) شارع الحسن 

الثاني الحي الصناعي اكادير 

املؤرخ)) العرفي  العقد  ب قس�سى 

السيد) تعيين  تم  ب1)1)/13/17)

املباركي ع ر ك دير لشركة اوفيو فرنو)

ملدة سنسين ابسداء)حن)1)1)/13/17.

بكـسـابة) القانوني  اإليداع  تــم 

باكادير) السجارية  باملحك ــة  الضبط 

رقـم) تمت  ( ((7/18/(1(1 بساريخ)

،959(1
ب ثابة حقسطف و بيــان)

362 P

NOUR TEIMA

SARL A.U

رأس ـــالها 111.111 درهم شركة 

ذات حسؤولية حمدودة

حقرها االجس اعي : شارع هارون 

الرشيد، اوالد تاي ة، تارودانت

قبول اسسقالة املسي1ة الوحيدة، 

تعيين حسي1 جديد للشركة

توسيع النشاط اإلجس اعي، تعيين 

حدير لنشاط النقل الدولي للبضائع

و تمديث القانون األسا�سي للشركة

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

بساريخ) املنعقد  للشركة  االسسثنائي 

1)1)/11/18)تقرر حايلي):

:  قبول اسسقالة املسي1ة الوحيدة)

ايت) السيدة  إسسقالة  قبول  تم 

الحسن عائشة ك سي1ة للشركة.

تعيين حسي1 جديد للشركة):

تعيين السيد حوالي إدريس اشياو)

للشركة) شريك،) غي1  وحيد،) ك سي1 

ملدة غي1 حمدودة.

اإلجس اعي) النشاط  توسيع 

للشركة):

االجس اعي) النشاط  توسيع  تم 

للشركة و ذلك بإضافة النشاط السالي):)

لفائدة) للبضائع  الدولي  النقل  (-

الغي1.

الدولي) النقل  حديرلنشاط  تعيين 

للبضائع):

إدريس) حوالي  السيد  تعيين  تم 

الدولي) النقل  ك ديرلنشاط  اشياو 

للبضائع.

 تمديث القانون األسا�سي للشركة):
و تبعا ملا سبق تقرر تمديث القانون)

لسلبية) وذلك  للشركة،) األسا�سي 

املحك ة) لدى  القانونية  املسطلبات 

االبسدائية بسارودانت.

لدى) القانوني  اإليداع  تم 

املحك ة االبسدائية بسارودانت بساريخ)

1)1)/5/18))تمت رقم)1187.
)للخالصة البيان

املسيـــر الوحـيــد

363 P

 TAGHAZOUT SEA شركة

SURF HOTEL
السجل السجاري : 37)43 اكادير

املقر االجس اعي : حركز تغازوت طريق 

الصويرة ج اعة تغازوت نواحي 

اكادير

تعديل
بساريخ) حمرر  حمضر  ب قس�سى 

الج ع) قرر  ((1(1 أغسطس) ((5

ذات) لشركة  االسسثنائي  العا7 

وحيد) بشريك  حمدودة  حسؤولية 

 TAGHAZOUT SEA SURF HOTEL

حا يلي):

أشعري) حم د  السيد  تعيين 

حسي1ا آخر للشركة ملدة غي1 حمدودة)

للسصرف) الصالحيات  ج يع  وحنمه 

في الشركة ك ا يرى ذلك حناسبا.

حم د) للسيد  الوحيد  السوقيع 

أشعري يلز7 الشركة لدى املؤسسات)

الع وحية والبنوك وج يع املؤسسات)

املالية.

السيد) الوحيد  الشريك 

يس سع) (OLAJUWON HAKEEM

بج يع الصالحيات لإلبقاء)على املسي1)

أو) أشعري  حم د  السيد  املشارك 

إقالسه وفصله حتى أراد ذلك وبقراراته)

املنفردة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

 (1(1 أغسطس) (31 بساريخ) بأكادير 

تمت الرقم)96144.
للنشر والبيان

املسي1 املشارك

364 P

شركة اتويحر رشيد كار

ش.7.7

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

لشريك وحيد

حمل رقم 3 شارع فرحات حشاد 

رقم 19 حكرر حي القدس اكادير

املسي1) ((1(1 يوليو) ((4 بساريخ)

كار) رشيد  اتويمر  لشركة  الوحيد 

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

 111.111 رأس الها) وحيد  لشريك 

املوجود) االجس اعي  حقرها  درهم 

حشاد  فرحات  شارع   3 رقم  ب مل 

رقم 19 حكرر حي القدس اكادير قرر 

حا يلي :

وتعيين  الشركة  حسي1  اسسقالة 

حسي1 جديد غي1 شريك في الشركة في 

شخص السيدة الصغي1ي حريم لفت1ة 

غي1 حمددة.

تعديل قانون األسا�سي للشركة.

باإلجراءات  القيا7  صالحية 

القانونية.

القانوني لدى كسابة) تم اإليداع  (

بأكادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 

تمت) ((1(1 أغسطس) ((5 بساريخ)

الرقم)95556.
حقسطف للنشر والبيان

شركة اتويمر رشيد كار ش.7.7

365 P

TOLBA CARS
MODIFICATION

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

تم) ((1(1 يوليو) ((1 في) املنعقد 

بشركة) تغيي1ات  إحداث  ب وجبه 

TOLBA CARS

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  (
درهم حيث قرر) (511.111 رأس الها)

حا يلي):

للشركة) السابق  املسي1  إقالة 

السيد الدهبي ابراهيم.

تعيين السيد املا�سي حم د حسي1ا)

قابلة) سنة  ملدة  للشركة  جديدا 

للسجديد.

تميين القانون األسا�سي للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس) (18 االبسدائية بالعيون في)

1)1))تمت رقم)1891.

366 P

ATLAS LAMAN
ش.7.7

املقر اإلجس اعي : رقم 93، تجزئة 

ندر،ورزازات

العادي) الغي1  العا7  الج ع  قرر 

للشركة) (، ((1(1 ف16اير) (18 (: بساريخ)

شركة)) («ATLAS LAMAN« املس اة)

ذات املسؤولية املحدودة رأس حالها)

111.111)درهم)،)حا يلي):

القديم) الشركة  حقر  تمويل 

تجزئة) (،93 رقم) (: ب) املسواجد 

ندر،ورزازات)،)
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إلى املقر الجديد الكائن بالعنوان)

ازرو ايت) (،6 بلوك) (،57 رقم) (: السالي)

حلول إنزكان.

القانوني) االحسياطي  في  الزيادة 

بشرط أال يسجاوز)٪20)حن رأس حال)

الشركة.

صياغة النظا7 األسا�سي للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

 الضبط باملحك ة اإلبسدائية بإنزكان)،

رقم) تمت  ((1(1 يوليوز) ((4 بساريخ)

.1141

367 P

 KABBAJ « شركة

»DISTRIBUTION

ش.7.7

الراس ال : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : بلوك ب، رقم 1، 

حي النسيم اكيدار

الدراركة

اكادير

تمـويل املقـر االجس اعـي
الج ع) حمضر  ب قس�سى  (-I

بساريخ) املنعقد  االسسثنائي  العا7 

ت ت املصادقة على) (،15/13/(1(1

حا يلي):

تمويل املقر االجس اعي الى العنوان)

السالي):

بلوك أ،)رقم)31،)

املنطقة الصناعية ايت حلول

القانون) حن  (4 املادة) تعديل 

االسا�سي.

تميين القانون االسا�سي.

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

الجديد.

لدى) القانوني  االيداع  تم  (- (II

بساريخ) بأكادير  السجارية  املحك ة 

1)1)/8/18))تمت عدد):))9611.

368 P

كاز اليت انفستمنت
شـركـة حمدودة املسؤولية

رأس الها االجس اعي : 111.111 

درهم

املقر االجس اعي : )4 شارع الجيش 

امللكي - الدار البيضاء

العا7) الج ع  حمضـر  ب قـسـ�سى 

يوليوز) (18 ب) الـ ؤرخ  االسسثنائي 

1)1)،)تقــرر حـا يلي):

للشركة) االجس اعي  املقر  تمويل 

الى):)

الكولين) تجزئة  (7 بت1و7) ع ارة 

سيدي حعروف

الدار البيضاء)71)1)،

حصة) (141 هبة) على  املوافقة 

التي) حصة  (14( على) اجس اعية 

ي سلكها السيد أح د بوعيدة لفائدة)

ابنسه حريم بوعيدة)؛

املوافقة على االنسة حريم بوعيدة)

كشريكة جديدة)؛

وتـغييـرالقانون األسـاســي) تمديث 

القديم))للشـركة)؛

باملـمك ة) الـقانـونـي  اٳليــداع  تم 

بسـاريـخ) البيضاء) بالدار   السجارية 

رقـم) تمـت  ((1(1 أغسطس) (17

.743(53
قـــصــد الـــنــشـــر

369 P

كـوديـكــار
شـركـة حمدودة املسؤولية

رأس الها االجس اعي : 111.111 

درهم

املقر االجس اعي : )4 شارع الجيش 

امللكي - الدار البيضاء

العا7) الج ع  حمضـر  ب قـسـ�سى 

يوليوز) (18 ب) الـ ؤرخ  االسسثنائي 

1)1)،)تقــرر حـا يلي):

للشركة) االجس اعي  املقر  تمويل 

الى):)

الكولين) تجزئة  (7 بت1و7) ع ارة 

البيضاء) الدار  (- حعروف) سيدي 

،(1(71

حصة) (141 هبة) على  املوافقة 

التي) حصة  (14( على) اجس اعية 

ي سلكها السيد أح د بوعيدة لفائدة)

ابنسه حريم بوعيدة؛

املوافقة على االنسة حريم بوعيدة)

كشريكة جديدة؛

وتـغييـرالقانون األسـاســي) تمديث 

القديم))للشـركة؛

باملـمك ة) الـقانـونـي  اٳليــداع  تم 

بسـاريـخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

أغسطس)1)1))تمـت رقـم)57)743.
قـــصــد الـــنــشـــر

370 P

كـوديـسكــار
شـركـة حمدودة املسؤولية

رأس الها االجس اعي : 111.111 

درهم

املقر االجس اعي : )4 شارع الجيش 

امللكي - الدار البيضاء

العا7) الج ع  حمضـر  ب قـسـ�سى 

يوليوز) (18 ب) الـ ؤرخ  االسسثنائي 

1)1)،)تقــرر حـا يلي):

للشركة) االجس اعي  املقر  تمويل 

الى):)

الكولين) تجزئة  (7 بت1و7) ع ارة 

البيضاء) الدار  (- حعروف) سيدي 

،(1(71

حصة) (141 هبة) على  املوافقة 

التي) حصة  (14( على) اجس اعية 

ي سلكها السيد أح د بوعيدة لفائدة)

ابنسه حريم بوعيدة؛

املوافقة على االنسة حريم بوعيدة)

كشريكة جديدة؛

وتـغييـرالقانون األسـاســي) تمديث 

القديم))للشـركة؛

باملـمك ة) الـقانـونـي  اٳليــداع  تم 

بسـاريـخ البيضاء) بالدار   السجارية 

رقـم) تمـت  ((1(1 أغسطس) ( (17

.743(55
قـــصــد الـــنــشـــر

371 P

 STE OUBRA TRA MAROC

SARL AU
تعديل

ب وجب حمضر الج ع العا7 الغي1)

اسسثنائي بساريخ)1)1)/13/17،)تقرر)

حا يلي):

الرئي�سي للشركة) نقل/تغيي1 املقر 

حن):)املكسب رقم)11)الطابق)))ع ارة)

املسي1ة) االول  الحسن  شارع  كديرة 

ت ديد) (é بلوك) (11 رقم) (: إلى) أكادير 

املسي1ة أكادير

قبول اسسقالة))السيد تيكا ياسين)

حن حهاحه ك سي1 حشارك غي1 حالك في)

الشركة*))

اح د) اوبرايم  السيد  تعيين 

غي1) ملدة  ( للشركة) ( ك سي1وحيد)

حمددة.

بشكل) االلتزا7  سيسم  (: السوقيع)

اإلدارية) األع ال  بج يع  صحيح 

واملصرفية حن خالل السوقيع))لـلسيد)

اوبرايم اح د

للشركة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) بأكادير  السجارية  باملحك ة 

1)1)/8/18))تمت رقم)96118.

372 P

NATURE & PARTAGE
»SARL«

رأس ـــالها 111.111 درهم شركة 

ذات حسؤولية حمدودة

حقرها االجس اعي : الع ارة الكائنة 

ب خرج باب الزركان، تارودانت

تغيي1 املقر اإلجس اعي للشركة
بيع األسهم و تغيي1 الصفة القانونية 

للشركة 
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

بساريخ) املنعقد  للشركة  االسسثنائي 

1)1)/13/18)تقرر حايلي):

تغيي1 املقر االجس اعي للشركة :
تم تغيي1 املقر االجس اعي للشركة)

باب) ب خرج  الكائنة  الع ارة  (: حن)

الزركان،)تارودانت
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(،1(3 برقم) (: إلى العنوان الكائن)

درب الكزارة،)تارودانت.

بيع األسهم):)

333)حصة التي هي في حوزة) بيع)

الى) الرحيم  عبد  احنصور  السيد 

السيد احنصورالحبيب.

333)حصة التي هي في حوزة) بيع)

الى) الكريم  عبد  البعث اني  السيد 

السيد احنصورالحبيب.

تغيي1 الصفة القانونية للشركة):

ثم تغيي1 الصفة القانونية للشركة)

حن شركة ذات املسؤولية املحدودة)

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة)

ذات الشخص الوحيد.

 تمديث القانون األسا�سي للشركة)):

القانون األسا�سي) ك ا تقرر تمديث 

املسطلبات) لسلبية  وذلك  للشركة،)

اإلبسدائية) املحك ة  لدى  القانونية 

بسارودانت.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

بساريخ) بسارودانت  اإلبسدائية 

1)1)/5/18))تمت رقم)1188.
للخالصة البيان

املسيـــر الوحـيــد

373 P

كاز اليت هولدينغ
شـركـة حمدودة املسؤولية

رأس الها االجس اعي : 111.111 

درهم

املقر االجس اعي : )4 شارع الجيش 

امللكي - الدار البيضاء

العا7) الج ع  حمضـر  ب قـسـ�سى 
يوليوز) (18 ب) الـ ؤرخ  االسسثنائي 

1)1)،)تقــرر حـا يلي):

للشركة) االجس اعي  املقر  تمويل 

الى):)

الكولين) تجزئة  (7 بت1و7) ع ارة 

البيضاء) الدار  (- حعروف) سيدي 

،(1(71

حصة) (141 هبة) على  املوافقة 

التي) حصة  (14( على) اجس اعية 

ي سلكها السيد أح د بوعيدة لفائدة)

ابنسه حريم بوعيدة)؛

املوافقة على االنسة حريم بوعيدة)

كشريكة جديدة)؛

وتـغييـرالقانون األسـاســي) تمديث 

القديم للشـركة)؛

باملـمك ة) الـقانـونـي  اٳليــداع  ثـم 

 17 بسـاريـخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

أغسطس)1)1))تمـت رقـم)54)743.
قـــصــد الـــنــشـــر

374 P

كاز اليت انترناسيونال

شـركـة حمدودة املسؤولية

رأس الها االجس اعي : 111.111 

درهم

املقر االجس اعي :)4 شارع الجيش 

امللكي - الدار البيضاء

العا7) الج ع  حمضـر  ب قـسـ�سى 

يوليوز) (18 ب) الـ ؤرخ  االسسثنائي 

1)1)،)تقــرر حـا يلي):

للشركة) االجس اعي  املقر  تمويل 

الى):)

الكولين) تجزئة  (7 بت1و7) ع ارة 

البيضاء) الدار  (- حعروف) سيدي 

،(1(71

حصة) (141 هبة) على  املوافقة 

التي) حصة  (14( على) اجس اعية 

ي سلكها السيد أح د بوعيدة لفائدة)

ابنسه حريم بوعيدة؛

املوافقة على االنسة حريم بوعيدة)

كشريكة جديدة؛

وتـغييـرالقانون األسـاســي) تمديث 

القديم))للشـركة؛

باملـمك ة) الـقانـونـي  اٳليــداع  ثـم 

بسـاريـخ البيضاء) بالدار   السجارية 

رقـم) تمـت  ((1(1 أغسطس) (17

.743(59
قـــصــد الـــنــشـــر

375 P

كونتينونتال كاز اليت

شـركـة حمدودة املسؤولية

رأس الها االجس اعي : 111.111 

درهم

املقر االجس اعي : )4 شارع الجيش 

امللكي - الدار البيضاء

العا7) الج ع  حمضـر  ب قـسـ�سى 

يوليوز) (18 ب) الـ ؤرخ  االسسثنائي 

1)1)،)تقــرر حـا يلي):

للشركة) االجس اعي  املقر  تمويل 

الى):)

الكولين) تجزئة  (7 بت1و7) ع ارة 

البيضاء) الدار  (- حعروف) سيدي 

،(1(71

حصة) (141 هبة) على  املوافقة 

التي) حصة  (14( على) اجس اعية 

ي سلكها السيد أح د بوعيدة لفائدة)

ابنسه حريم بوعيدة)؛

املوافقة على االنسة حريم بوعيدة)

كشريكة جديدة)؛

وتـغييـرالقانون األسـاســي) تمديث 

القديم))للشـركة)؛

باملـمك ة) الـقانـونـي  اٳليــداع  ثـم 

 17 بسـاريـخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

أغسطس)1)1))تمـت رقـم)56)743.
قـــصــد الـــنــشـــر

376 P

IMOJOK

ش.7.7

رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : 53 بلوك 113 

تدارات 1 أكادير

القانون) حن  (4 املادة) ب قس�سى 

األسا�سي الخاص ب قر الشركة تقرر)

على الساعة) ((1(1 يوليو) (13 بساريخ)

الحادية عشرة صباحا تمويل املقر)

 53 (: االجس اعي حن العنوان القديم)

بلوك)113)تدارت)1)أكادير.

إلى العنوان الجديد):)رقم)5)ع ارة)

75)السعادة)))الحي املح دي اكادير

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير) السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تمت  ((1(1 يوليو) (15 بساريخ)

.91416

377 P

 SOCIETE INTEGRATE

CONSULTING
SARL

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها)411.111)درهم

)4)شارع عبد املوحن ع ارة وليلي)

(- (37 رقم) شقة  (5 الطابق) ست1يت 

الدارالبيضاء.

س.ت الدارالبيضاء)117 433

تمويل حقر الشركة
تمديت القانون األسا�سي

ب قس�سى قرار غي1 عادي للشركاء)

لقد تقرر) ((1(1 يوليوز) ((3 حؤرخ في)

حايلي):

-)تمويل حقر الشركة إلى))4شارع)

ست1يت) وليلي  ع ارة  املوحن  عبد 

الطابق)5)شقة رقم)37)الدار البيضاء

-)تميين النظا7 األسا�سي للشركة

-)تخويل صالحيات

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (-

فاتح) يو7  للدارالبيضاء) السجارية 

سبس 16)1)1))تمت عدد)744576.
بيان حخسصر.

378 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

 IMM MESROUR AV HASSAN II 4

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

 STE OUGZOULI  شركة

TRANS SARL AU
ش. 7. 7

تمويل حقر الشركة 
ب قس�سى حمضر الج عية العاحة)

االسسثنائية بساريخ):)1)1)/7/18) 

تقرر حا يلي):

1)-تمويل حقر الشركة إلى العنوان)

السالي):)حركز بلفاع اشسوكة ايت باها
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-)تم إيداع امللف القانوني للشركة)

لدى املحك ة االبسدائية النزكان تمت)

رقم1411)بساريخ)1)1)/11/19.

379 P

شركة الوكالة العامة ملواد البناء

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

 (119 أكسوبر) (11 بساريخ) ببيوكرى 

وبعد االسس اع وقراءة املحضر تقرر)

حا يلي):

تم تغيي1 املقر االجس اعي للشركة)

الحي) وهو  القديم  العنوان  حن 

الصناعي تاسيال)3)رقم)4))أكادير إلى)

العنوان الجديد وهو الحي الصناعي)

رقم)86)سيدي بيبي بيوكرى..

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

1)1))تمت) 9))يوليو) بانزكان بساريخ)

رقم)4)11.
الخالصة والسذكي1

380 P

STE MADAR TRAFIC

SARL AU

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

والذي تم) (13/18/(1(1 املنعقد في)

 STE(ب وجبه احدات تغيي1ات بشركة

MADAR TRAFIC SARL AU

حمدودة) ( حسؤولية) ذات  شركة 

وحقرها) درهم  (111.111 راس الها)

زنقة االسكندرية) (83 االجس اعي رقم)

ع الة) تاي ة  اوالد  السال7  حي 

تارودانت.

حيث اتفق على حا يلي):)

توسيع نشاط الشركة ليش ل):)

نقل البضائع لحساب الغي1)

االسسي1اد والسصدير)

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

في) بسارودانت  االبسدائية 

1)1)/17/18)تمت رقم)1179.

381 P

شركـةسوماترين
ش.7.حشو

SOMATRIN

SARLAU

تجزئة رقم 119، ايراكب 7)ـ  تاسيال 

)، الحي الصناعي الدشي1ة الجهادية

السجل السجاري رقم 7453 اكادير

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

يونيو) ((5 بساريخ) املؤرخ  االسسثنائي 

الوحيد لشركة) قررالشريك  (،(1(1

سوحاترين ش.7).7 ش و حايلي):

-فسح فرع للشركة ب دينة برشيد)

على) الشركة  غرض  نفس  ض ن 

العنوان السالي:

سيدي) ج اعة  (، الع ري) أرض 

حكي)،)دواراوالدعالل سودقا)،)برشيد

-)تعيين السيد اوت رغت الحسين)

حسي1ا للفرع.

ب كسب) القانوني  االيداع  تـم 

الضبط باملحك ة باكاديرتمت عدد)

1/95714)1))بساريخ)1)1)/6/18).

382 P

عقد تسيير حر
املذكورين) الطرفين  بين  في ا 

أسفله):

السيدة ربيعة بن حسان الحاحلة)

رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

لشركة) حسي1ة  بصفتها  (U735((

صاحبة) شيك  خليج  وحطعم  حقهى 

الكائن) ((7937 األصل السجاري رقم)

5)ع ارة خليج النخيل) حقرها بالرقم)

حي فونتي اكادير،)حن جهة.

الحاحل) الدوباللي  ح يد  والسيد 

رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

لشركة) حسي1  بصفسه  (JC395(37

والكائن) (LA TURKOIZE التي1كواز)
 6 رقم) (316 حقرها بحي املسي1ة زنقة)

حكرر اكادير،)حن جهة أخرى.

ب قس�سى عقد حؤرخ بأكادير يو7)

9)حاي)119))ب كسب األسساذ باقشا7)))

لدى) حقبول  أكادير  بهيئة  املحاحي 

حمك ة النقض.

شخص) في  كل  الطرفان  اتفق 

بن) ربيعة  السيدة  القانوني  ح ثله 

وحطعم) حقهى  شركة  عن  حسان 
خليج شيك صاحبة األصل السجاري)

املانمة لعقد التسيي1 الحر.

وأن السيد ح يد الدوباللي))ح ثل)

  LA TURKOIZE التي1كواز) شركة 

الراغب في عقد التسيي1 الحر على أن)

وحطعم) حقهى  شركة  األول  الطرف 

خليج شيك وضع رهن إشارة الطرف)

 LA التي1كواز) شركة  وهو  الثاني 

TURKOIZE)املحل املوصوف على أن)

يقو7 بتسيي1ه تسيي1ا حرا.

سنوات) أربعة  العقد  هذا  حدة 

فاتح) حن  ابسداء) سنوات)) (4( كاحلة)

بين) للسجديد  قابلة  ((119 يونيو)

الطرفان باتفاق صريح.

383 P

عقد تسيير حر
املذكورين) الطرفين  بين  في ا 

أسفله):

السيدة ربيعة بن حسان بطاقة)

تعريفها رقم)))U735)بصفتها حسي1ة)

شيك) خليج  وحطعم  حقهى  لشركة 

الكائنة بالرقم)5)ع ارة خليج النخيل)

حي فونتي اكادير،)حن جهة.

الحاحل) فوزي  عث ان  والسيد 

رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

لعقد) حسي1  بصفسه  (JB365386

التسيي1،)حن جهة أخرى.

حاي) (6 في) حؤرخ  عقد  ب قس�سى 

119))بأكادير حمرر حن قبل األسساذ)

حم د باقشا7 املحاحي بهيئة أكادير)

النقض،) حمك ة  لدى  املقبول 

السنازل املسبادل) اتفق الطرفان على 

يج ع) الذي  الحر  التسيي1  عقد  عن 

117))األصل) 13)ديس 16) بينه ا حنذ)

حقهى) لشركة  امل لوك  السجاري 

وحطعم خليج شيك حوضوع األصل)

باملحك ة) ((7937 عدد) السجاري 

 5 بالرقم) الكائن  بأكادير  السجارية 

ع ارة خليج النخيل حي فونتي اكادير.

384 P

 IMMOBILIERE DE LA

 RUE CLAUDE BERNARD

  D’AGADIR

« S.I.C.B.A «

السجل السجاري 9)146

املقر االجس اعي شارع القا�سي 

عياض اكادير.

حـؤرخ) عـرفي  عـقـد   بـ ـقـس�سى 

الج ع)) قرر  ((9/18/(1(1 يـخ) ر  بسـا 

العا7 الغي1 العادي حا يلي):

لرئيس) الصالحيات  إعطاء)

شخص) في  امل ثل  اإلداري  املجلس 

السيد ح احي ابراهيم لسفويت عقار)

العقاري) للرسم  الحاحل  الشركة 

S/3534)املسمى)SEPODEC)و إحضاء)

ج يع العقود املسعلقة بهذا العقار.

لرئيس) الصالحيات  إعطاء)

املطالبة) اجل  حن  اإلداري  املجلس 

برهن و الض انات على العقار املباع)

ي كن) حا  اسسخالص  لض ان  وذلك 

أن يتبقى حن ث ن البيع).

حمضر) في  جاء) حا  على  املوافقة 

املجلس اإلداري ليو7)1/18/17)1) .
املجلس اإلداري

385 P

STE TELECOM

شركة ذات حسؤولية حمدودة

يبلغ رأس الها 6.666.711)

املقر االجس اعي : 6) زنقة أندالو�سي 

الحي االداري ع ارة أناطوليا الطابق 

األول حكسب رقم 7 طنجة

السجل السجاري بطنجة 933)8

زيادة الراس ال االجس اعي نقدا):

 ب قس�سى حداوالت الج عية العاحة

غي1 العادية بساريخ)6)أغسطس)1)1) 

تم):



عدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1))الجريدة الرسمية   11226

ب بلغ) الرأس ال االجس اعي  زيادة 

درهم حمفوظة لشركة) (5.111.111

 INTERNATIONAL MOROCCAIN

لينسقل (CONGLOMERATE SARL 

 حن)1.666.711))درهم إلى)6.666.711)

درهم عن طريق خلق)51.111)حصة)

للحصة) درهم  (111 بقي ة) جديدة 

حمررة بالكاحل عند االكسساب.

 اسسنساج أن كل الحصص الجديدة

 6 أي) الج عية  انعقاد  تاريخ  في 

حن) حكستبة  تكون  ((1(1 أغسطس)

 INTERNATIONAL شركة) طرف 

MOROCCAIN CONGLOMERATE 

حبلغ) بالكاحل  حررت  والتي  (SARL

االكسساب.

 8 املادة) وتغيي1  (7 املادة) إت ا7 

واملسعلقسين) األسا�سي  النظا7  حن 

والرأس ال) بالحصص  السوالي  على 

االجس اعي):)األنصبة االجس اعية.

بين) اجس اعية  حصص  تفويت 

الشركاء):

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

شركة) فوتت  ((1(1 أغسطس) (7

 INTERNATIONAL MOROCCAIN

لفائدة) (CONGLOMERATE SARL

 TECHNOLOGY CAPITAL شركة)

31.111)حصة حن أصل)  SARL AU

في) ت لكها  التي  حصة  (136.667

رأس ال الشركة.

 11 بساريخ) حداوالت  ب قس�سى 

الج عية) أثبتت  ((1(1 أغسطس)

العاحة غي1 العادية تفويت الحصص)

املادة) تغيي1  وقررت  أعاله  املذكورة 

واملسعلقة) األسا�سي  النظا7  حن  (8

األنصبة) (- االجس اعي) بالرأس ال 

االجس اعية.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بطنجة) السجارية  باملحك ة  القانوني 

رقم) تمت  ((1(1 سبس 16) فاتح  في 

.(33438
حن أجل السلخيص والنشر

التسيي1

386 P

DRAGAGE DES PORTS

شركة حساه ة

يبلغ رأس الها 45.161.111)

املقر االجس اعي : 5 زنقة شجرة الدر 

حي النخيل الدار البيضاء

 السجل السجاري بالدار البيضاء

رقم 43963

اسسقالة واملصادقة على تعيين 

حسصرف 

 ب قس�سى حداوالت الج عية العاحة

العادية بساريخ)11)يوليو)1)1))تم):

تسجيل اسسقالة السيد سلي ان)

بولنوار حن حهاحه ك سصرف.

السيد) تعيين  على  املصادقة 

ف16اير) (3 سعيد ازناقي املزداد بساريخ)

1976)حغربي الجنسية حاحل لبطاقة)

 C436(15 رقم) الوطنية  السعريف 

))شارع) 6))إقاحة الحدراك) القاطن بـ)

 6 الرقم) (3 عبد هللا الهبطي الطابق)

طنجة بصفسه حسصرف عوض السيد)

سلي ان بولنوار املسسقيل.

تنسهي حدة حهاحه بانعقاد الج عية)

العاحة التي سسبث في حسابات السنة)

املالية املنتهية في)31)ديس 16)3)1).

وبالسالي يسكون حجلس اإلدارة حن):

السيد حصطفى عزيز.

السيد حيلود أبو ديب.

السيد عبد الهادي عزيز.

السيد سعيد ازناقي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) السجارية  باملحك ة  القانوني 

 (1(1 بساريخ فاتح سبس 16) البيضاء)

تمت رقم)744517.

حن أجل السلخيص والنشر

التسيي1

387 P

MEDOCEAN

شركة حساه ة

يبلغ رأس الها 7.111.111

املقر االجس اعي : 9) زنقة حم د 

عبدو حي النخيل آنفا الدار البيضاء

 السجل السجاري بالدار البيضاء

رقم 19)178

تعيين) على  واملصادقة  اسسقالة 

حسصرف):

 ب قس�سى حداوالت الج عية العاحة

العادية بساريخ)11)يوليو)1)1))تم):

تسجيل اسسقالة السيد سلي ان)

بولنوار حن حهاحه ك سصرف.

السيد) تعيين  على  املصادقة 

ف16اير) (3 سعيد ازناقي املزداد بساريخ)

1976)حغربي الجنسية حاحل لبطاقة)

 C436(15 رقم) الوطنية  السعريف 

))شارع) 6))إقاحة الحدراك) القاطن بـ)

 6 الرقم) (3 عبد هللا الهبطي الطابق)

طنجة بصفسه حسصرف عوض السيد)

سلي ان بولنوار املسسقيل.

تنسهي حدة حهاحه بانعقاد الج عية)

العاحة التي سسبث في حسابات السنة)

املالية املنتهية في)31)ديس 16)3)1).

وبالسالي يسكون حجلس اإلدارة حن):

السيد حصطفى عزيز.

شركة)DRAPOR)ح ثلة حن طرف)

السيد حصطفى عزيز.)

السيد حيلود أبو ديب.

السيد عبد الهادي عزيز.

السيد سعيد ازناقي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) السجارية  باملحك ة  القانوني 

 (1(1 بساريخ فاتح سبس 16) البيضاء)

تمت رقم)744516.
حن أجل السلخيص والنشر

التسيي1

388 P

SATRAMMARINE

شركة حساه ة

يبلغ رأس الها 15.111.111)

املقر االجس اعي : 5 زنقة شجرة الدر 

النخيل )زنقة فورين سابقا) حي 

النخيل الدار البيضاء

 السجل السجاري بالدار البيضاء

رقم 1644457

تعيين) على  واملصادقة  اسسقالة 

حسصرف):

 ب قس�سى حداوالت الج عية العاحة

العادية بساريخ)11)يوليو)1)1))تم):

تسجيل اسسقالة السيد سلي ان)

بولنوار حن حهاحه ك سصرف.

السيد) تعيين  على  املصادقة 

ف16اير) (3 سعيد ازناقي املزداد بساريخ)

1976)حغربي الجنسية حاحل لبطاقة)

 C436(15 رقم) الوطنية  السعريف 

))شارع) 6))إقاحة الحدراك) القاطن بـ)

 6 الرقم) (3 عبد هللا الهبطي الطابق)

طنجة بصفسه حسصرف عوض السيد)

سلي ان بولنوار املسسقيل.

تنسهي حدة حهاحه بانعقاد الج عية)

العاحة التي سسبث في حسابات السنة)

املالية املنتهية في)31)ديس 16)4)1).

وبالسالي يسكون حجلس اإلدارة حن):

السيد حصطفى عزيز.

السيد حيلود أبو ديب.

السيد عبد الهادي عزيز.

السيد سعيد ازناقي.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) السجارية  باملحك ة  القانوني 

 (1(1 بساريخ فاتح سبس 16) البيضاء)

تمت رقم)744518.
حن أجل السلخيص والنشر

التسيي1

389 P
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RAM ACADEMY GMK
شركة حساه ة

يبلغ رأس الها 6.111.111)
املقر االجس اعي : حطار الدار البيضاء 

أنفا الدار البيضاء
 السجل السجاري بالدار البيضاء

رقم 146531
نهاية حدة حها7 حسصرفين وتجديد)

حدة حها7 حسصرفين.
 ب قس�سى حداوالت الج عية العاحة

 (1(1 يونيو) ((( بساريخ) العادية  غي1 
تم):

حها7) حدة  نهاية  على  املصادقة 
تجديد) وعد7  حبيبي  رجاء) السيدة 

حدة حهاحها.
املسصرفين) حها7  حدة  تجديد 

الساليين ملدة)6)سنوات):
السيدة إلها7 كزيني.

السيدة بشرى برنو�سي.
السيد عبد الفساح رفاص.

السيد عبد هللا بلهزاوي.
بانعاقد) حهاحهم  حدة  تنسهي 
في) سسبث  التي  العاحة  الج عية 
حسابات السنة املالية املنتهية في)31 

أكسوبر)5)1).
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) السجارية  باملحك ة  القانوني 
 (1(1 بساريخ فاتح سبس 16) البيضاء)

تمت رقم)744511.
حن أجل السلخيص والنشر

حجلس اإلدارة
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ATLAS ON LINE
شركة حساه ة

يبلغ رأس الها 19.681.111
املقر االجس اعي : حطار الدار البيضاء 

أنفا الدار البيضاء
 السجل السجاري بالدار البيضاء

رقم 19)136
تجديد حدة حها7 املسصرفين.

 ب قس�سى حداوالت الج عية العاحة
تم) ((1(1 يوليو) (8 بساريخ) العادية 
تجديد حدة حها7 املسصرفين الساليين)

ملدة)6)سنوات):

السيدة إلها7 كزيني.

السيد رشيد أبو الفاضل.

السيدة كري ة بن عبد الرازق.

السيد عبد الغني العيسوك.

السيدة سعيدة نجي هللا.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بالدار) السجارية  باملحك ة  القانوني 

 (1(1 بساريخ فاتح سبس 16) البيضاء)

تمت رقم)744519.
حن أجل السلخيص والنشر

حجلس اإلدارة
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 SOCIETE FRERES

 BENREDOUANE DE

CONSTRUCTION
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
في املؤرخ  العرفي  للعقد   طبقا 
القانون) وضع  تم  ((1(1 يوليو) ((9

املسؤولية) ذات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة على الشكل السالي):

 SOCIETE (: الشركة) اسم 

 FRERES BENREDOUANE DE

.CONSTRUCTION

غرض) يك ن  (: الشركة) غرض 

الشركة في):

أع ال حسنوعة وإنشائية.

تقديم الخدحات والوساطة.

وخدحتها) املجردة  األرا�سي  حيازة 

وتقسي ها بغرض بيعها.

املقاول العا7.

شراء)وبيع ج يع حواد البناء.

القيا7 بأي ع لية تسعلق بنشاط)

املطورين) أو  املقاوالت  شركات 

العقاريين.

حي) (: للشركة) االجس اعي  املقر 

األندلس)))رقم)51)ت ارة.

رأس املال):)حدد رأس ال الشركة)

إلى) وقسم  درهم  (111.111 حبلغ) في 

لكل) اإلس ية  القي ة  حصة،) (1111

درهم) ((111( حائة) (111 هي) حصة 

قس ت كالسالي):

 34 رضوان) بن  حم د  السيد 

حصة.

 33 رضوان) بن  أشرف  السيد 

حصة.

 33 رضوان) بن  نسيم  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد نسيم) (: التسيي1)

بن رضوان ك سي1 للشركة ملدة غي1)

حمدودة.

السنة) تبسدئ  (: املالية) السنة 

املالية في الفاتح حن يناير وتنسهي في)

31)حن ديس 16 حن كل سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني للشركة لدى كسابة الضبط)

يو7 بس ارة  االبسدائية   باملحك ة 

9))يوليو)1)1))تمت رقم)919.
حقسطف ب ثابة إعالن
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ديوان األسساذة غزالن عزيز

حوثقة

89)شارع سساندهال الطابق الثاني رقم)4)فال)

فلوري املعاريف الدار البيضاء

الهاتف):))6.1).5).)).15//6.11).5).)).15

الفاكس):)6.11).5).)).15

شركة دار السطوان

DAR LASTWAN

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها 111.111 درهم

املقر االجس اعي : )1 شارع الفوارات 

حي املح دي

السجل السجاري 763)38

 ب قس�سى حمضر اجس اع الج عية

حرر) الذي  العادية  غي1  العاحة 

 6 بديوان األسساذة غزالن عزيز يو7)

شركة) قرر شركاء) ( ((1(1 أغسطس)

دار السطوان حا يلي):

شركة) حن  شركة  تمويل  إقرار 

حمدودة) شركة  إلى  االسم  حجهولة 

املسؤولية.

اإلدارة) على صالحيات  املصادقة 

عن الفت1ة السابقة لهذا السمويل.

امللكية) املبيعات  على  املصادقة 
العقارية) بالرسم  املسعلقة  املشت1كة 

السالية):
 69414/45 (- (69459/45  
 69448/45 (- (69414/45 (-
 69443/45 (- (69466/45 (-
 69411/45 (- (694(3/45 (-
 69438/45 (- (69449/45 (-
 69447/45 (- (69487/45 (-
 6949(/45 (- (69451/45 (-
 69499/45 (- (69444/45 (-
 69491/45 (- (69488/45 (-
 69477/45 (- (69417/45 (-
 69489/45 (- (6951(/45 (-
 69436/45 (- (6946(/45 (-
 69496/45 (- (69431/45 (-
 6943(/45 (- (69413/45 (-
 69491/45 (- (69494/45 (-
 69441/45 (- (6944(/45 (-
 69391/45 (- (69484/45 (-
 69469/45 (- (69473/45 (- 
69418/45 (- (69511/45 (- 
694(1/45 (- (69419/45 (- 
حم د) السيد  الوحيد  املسي1  إقرار 

كرا7 في حهاحه.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 
البيضاء) بالدار  السجارية  املحك ة 
تمت رقم) ((1(1 أغسطس) ((6 يو7)

.743991
حسسخلص للنشر
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KMAMA شركة
SARL

حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالرباط) ((1(1 يوليو) (15 بساريخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة تم ل الخصائص السالية):

.KMAMA(:(التس ية
الهدف):

اإلسسي1اد والسصدير.
 3 العنوان السجاري):)تجزئة خيا7)

رقم)46))ت ارة.
الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)
إلى) حقس ة  درهم  (111111.11 في)
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1111
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للحصة.

تم تعيين السيد رحيم) (: التسيي1)

عبد الخالق ك سي1 للشركة ملدة غي1)

حمدودة.

99)سنة) :)حدة ع ر الشركة) املدة)

حن تاريخ السأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.

السجاري)) السجل  في  السقييد  تم 

باملحك ة اإلبسدائية بس ارة تمت رقم)

131585)بساريخ)))سبس 16)1)1).
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GHB TRANSPORT
SARL AU

حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالرباط) ((1(1 يوليو) ((9 بساريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة تم ل الخصائص السالية):

.GHB TRANSPORT(:(التس ية

الهدف):

نقل البضائع للغي1.

 ( رقم) حمل  (: السجاري) العنوان 

تجزئة النخيلة ت ارة.

الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)

إلى) حقس ة  درهم  (111111.11 في)

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1111

للحصة.

تم تعيين السيد ح زة) (: التسيي1)

غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  بوملان 

حمدودة.

99)سنة) :)حدة ع ر الشركة) املدة)

حن تاريخ السأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.

السجاري)) السجل  في  السقييد  تم 

باملحك ة اإلبسدائية بس ارة تمت رقم)

131557)بساريخ)31)أغسطس)1)1).

395 P

صوفاديكو7

حكسب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

)رشيد الرياحي

5))زنقة ابي شعيب الدكالي حي اللي ون الرباط.

الهاتف):)1537.71.15.61

/73.79.76.    

ماك يوس

 MAKYOS

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

لشريك وحيد

يقدر رأس الها ب : 11.111.11 درهم

العنوان : رقم 11 شارع كندافة 

اليوسفية الشرقية الرباط

تأسيس شركة
 (7 حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

يناير)1)1))بالرباط تم تأسيس شركة)

لشريك) حمدودة  حسؤولية  ذات 

وحيد يقدر رأس الها ب))11.111.11 

درهم حقرها اإلجس اعي بالعنوان))رقم)

11)شارع كندافة اليوسفية الشرقية)

الرباط.

.MAKYOS(التس ية):)حاك يوس

الهدف):

خدحات املعلوحاتية والسجارية.

شارع) (11 رقم) (: اإلجس اعي) املقر 

كندافة اليوسفية الشرقية الرباط.

يو7) حن  ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس.

حدد) (: اإلجس اعي) الرأس ال 

 11.111.11 في) الرأس ال اإلجس اعي 

حصة) (111 إلى) حقسم  درهم 

لكل) درهم  (111 ب قدار) إجس اعية 

حصة.

السنة اإلجس اعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديس 16.

تم تعيين السيد) (: تسيي1 الشركة)

بناني حراد ك سي1 للشركة ملدة غي1)

حمددة.

توزيع األرباح):)حن األرباح الصافية)

تؤخذ)5)%)لسكوين اإلحسياط القانوني)

والباقي يوزع بين الشركاء.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ)6)يوليو)1)1))رقم)69)115.
لإلشارة والسنبيه

صوفاديكو7
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صوفاديكو7

حكسب الحسابات والجبايات

واستشارة املقاوالت

5))زنقة ابي شعيب الدكالي حي اللي ون الرباط.

الهاتف):)1537.71.15.61

/73.79.76.          

LE TETE A QUEUE
لوطيطاكو

شركة ذات حسؤولية حمدودة

يقدر رأس الها ب : 1.111.111 درهم

العنوان : املركز السجاري بريستيج 

زاوية حم د الخاحس وحم د 

سوي�سي الرباط

تفويت الحصص
 (1 حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

الج ع) اتفق  بالرباط  ((1(1 يناير)

شركة  لوطيطاكو  لشركة  العا7 

ذات) حمدودة  حسؤولية  ذات 

رأس الها) يقدر  حمدودة  حسؤولية 

درهم ويوجد حقرها) (1.111.111 ( ب)

املركز) السالي  بالعنوان  اإلجس اعي 

حم د) زاوية  بريستيج  السجاري 

سوي�سي) بلفرج  وحم د  الخاحس 

الرباط على حا يلي):

تفويت الحصص):

لشركة) العا7  الج ع  قبل 

لوطيطاكو حا يلي :

كنزة  اللة  االدري�سي  السيدة 

 411 تفوت  511) حصة  ل  املالكة 

للحصة  درهم   111 فئة  حن  حصة 

لفائدة السيد أقشاني حصطفى تبعا 

ملا سبق، يصبح السقسيم الجديد بين 

الشركاء :

الزهراء  فاط ة  ديوري  السيدة 

حالكة ل 111) حصة حن فئة 111 

درهم   (11.111.11 ب بلغ  درهم 

ت ثل %20 حن رأس ال.

السيدة االدري�سي اللة كنزة حالكة 

ل 111) حصة حن فئة 111 درهم 

ب بلغ 11.111.11) درهم ت ثل 21% 

حن رأس ال.

حم د  سيدي  االدري�سي  السيد 

أحين حالك ل 511) حصة حن فئة 

111 درهم ب بلغ 51.111.11) درهم 

ت ثل %25 حن رأس ال.

املالك  حصطفى  أقشاني  السيد 

ل 3411 حصة حن فئة 111 درهم 

ب بلغ 341.111.11 درهم ت ثل 34% 

حن رأس ال.

 11111 هي  الحصص  حج وع 

حصة ب بلغ 1.111.111.11 درهم.

الج ع  قرر   : حسي1 جديد  تعيين 

العا7 لشركة لوطيطاكو تعيين السيد 

جديد  ك سي1  حصطفى  أقشاني 

وت ثيل  اإلدارية  باملعاحالت  خاص 

الشركة تجاه أطراف أخرى للشركات 

واملؤسسات.

بالنسبة للسيد اإلدري�سي سيدي 

حم د أحين والسيدة ديوري فاط ة 

الزهراء ي ثالن الشركة تجاه األبناك 

وكل حا يسعلق باملعاحالت البنكية.

األساسية  القوانين  تميين 

للشركة:

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 5) أغسطس 1)1) تمت رقم 

116171
لإلشارة والسنبيه

 صوفاديكو7
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STE. REI TRANS
SARL

 (3 ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ في)

شركة) تأسيس  تم  قد  ((1(1 يوليو)

ذات املسؤولية املحدودة والتي تم ل)

الخصائص السالية):

التس ية):)راي طرانس.

الصفة القانونية):)ش.7.7.
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الهدف اإلجس اعي):
)نقل املسسخدحين لحساب الغي1.

درهم) (111.111 (: املال) رأس 
فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 

111)درهم.
الشركاء):

احنكور عبد الكريم)511)حصة.
املنصوري يوسف)491)حصة.

املدة):)99)سنة.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تايخ التسجيل.
اإلسسقال) حي  (: اإلجس اعي) ملقر 

الطابق)1)املضيق.
الكريم) عبد  أحنكور  (: التسيي1)
الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 
بسجزئة) والساكن  غ349987) رقم 

حريم شارع القدس رقم)46)طنجة.
املنصوري يوسف الحاحل لبطاقة)
ل631931  رقم  الوطنية  السعريف 
والساكن شارع عث ان بن عفان زنقة)

51)رقم)11)تطوان.
باملحك ة) تم  القانوني  اإليداع 
املركز) بواسطة  بسطوان  السجارية 
طنجة- لجهة  لإلستث ار  الجهوي 

تطوان السجل السجاري رقم)7363) 
بساريخ)4))أغسطس)1)1).

حقسطف للنشر)
واإلشهار

398 P

 SOCIETE GENERALE DE
 CONSTRUCTION DE

RABAT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
D’ASSOCIE(UNIQUE 

 AU(CAPITAL(DE : 100.000.00
DHS

 SIEGE(SOCIAL :
 32,LOTISSEMENT(AL

 MOUSTAKBAL, APPT(N°1, AL
MASSIRA 1, TEMARA

تغيي1 املقر اإلجس اعي
للشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 
 SOCIETE GENERALE DE

 CONSTRUCTION DE RABAT

 (1(1 يونيو) ((4 بساريخ) (SARL AU

القرارات السالية):

-)تغيي1 املقر اإلجس اعي للشركة):

شقة) املسسقبل،) تجزئة  (،3( حن)

شارع) إلى  ت ارة  (،1 املسي1ة) (،1 رقم)

(،( الحسن الثاني إقاحة أحسن دار)

ع ارة س شقة رقم)))أكدال الرباط.

-)تميين النظا7 األسا�سي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة)

السجارية بالرباط تمت رقم)116311 

بساريخ فاتح أغسطس)1)1).
حقسطف حن أجل اإلشهار
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شركة ب.ف.س غرب تيبو
STE. PVC(GHARB(TUBO

SARL AU 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ش.و

رأس الها :111.111.11 درهم

املقر اإلجس اعي : الزقة ) الرقم 57 

حكرر الحي الجديد سيدي قاسم

 6 بساريخ) خاص  لعقد  طبقا 

تأسيس شركة) تم  ((1(1 أغسطس)

ش.7.7.ش.و ذات الصفات السالية):

إسم) تم ل  الشركة  (: التس ية)

 STE. PVC(شركة ب.ف.س غرب تيبو

الشركة) (GHARB TUBO SARL AU

تهسم ب):

نجارة األملنيو7.

اإلسسي1اد والسصدير.

نقل البضائع.

املقر اإلجس اعي):)الزقة)))الرقم)57 

حكرر الحي الجديد سيدي قاسم.

في) حدد  لقد  (: الرأس ال)

على) حقسم  درهم  (111.111.11

كل) ث ن  إجس اعية  حصة  (1111

واحدة)11.11)درهم.

للسيد) حخول  التسيي1  (: التسيي1)

العبا�سي طارق.

الربح):)حن الربح الصافي تخصم)5 

%)لإلحسياط القانونية.

اإليداع القانوني لقد تم باملحك ة)

 (8 يو7) قاسم  بسيدي  اإلبسدائية 

 371/(1 1)1))تمت رقم) أغسطس)

رقم السجل السجاري)8565).
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STE. NEW 4 AMI

SARL

شركة نيو 4 أصدقاء

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها : 111.111.11 درهم

املقر اإلجس اعي : الرقم C/1(3تجزئة 

الياس ين سيدي قاسم

طبقا لعقد خاص بساريخ)11)يوليو)

1)1))تم تأسيس شركة ش.7.7.ذات)

الصفات السالية):

إسم) تم ل  الشركة  (: التس ية)

 STE. NEW 4 أصدقاء) (4 شركة نيو)

.AMI SARL

الشركة تهسم ب):

أشغال حخسلفة أو البناء.

نقل البضائع.

 C/1(3 الرقم   : اإلجس اعي) املقر 

تجزئة الياس ين )سيدي قاسم.

في) حدد  لقد  (: الرأس ال)

على) حقسم  درهم  (111.111.11

كل) ث ن  إجس اعية  حصة  (1111

واحدة)111.11)درهم.

للسيد) حخول  التسيي1  (: التسيي1)

بوطارفة اح د.

الربح):)حن الربح الصافي تخصم)5 

%)لإلحسياط القانونية.

اإليداع القانوني لقد تم باملحك ة)

 (8 يو7) قاسم  بسيدي  اإلبسدائية 

 369/(1 1)1))تمت رقم) أغسطس)

رقم السجل السجاري)8563).

401 P

 ECOLES DES HAUTES

 ETUDES DES SECIENCES

 ET TECHNIQUES DE

 L’INGENIERIE ET DE

MANAGEMENT PRIVE

GROUPE HESTIM PRIVE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها : 7.111.111.11 درهم

حقرها اإلجس اعي : 93)-95) شارع 

غاندي زاوية زنقة سانت بوف حي 

بالطو الدارالبيضاء

تمويل املقر اإلجس اعي 
العا7) الج ع  قرار  I-ب قس�سى 

في) املنعقد  للشركاء) اإلسسثنائي 

شركاء) طرف  حن  ((1(1 يونيو) (3

 ECOLES DES HAUTES شركة)

 ETUDES DES SECIENCES ET

 TECHNIQUES(DE(L’INGENIERIE

 ET DE MANAGEMENT PRIVE

شركة) (GROUPE HESTIM PRIVE

رأس الها   حمدودة  حسؤولية  ذات 

حيث  درهم   7.111.111.11

شارع   34 اإلجس اعي  حقرها  كان 

املقاطعة  زاوية  تجزئة  الشفشاوني 

قرر  الدارالبيضاء  السبع  عين 

الشركاء حا يلي :

تمويل املقر اإلجس اعي املشار إليه 

سابقا إلى املقر اإلجس اعي السالي -293

شارع غاندي زاوية زنقة سانت) ((95

بوف حي بالطو الدارالبيضاء.

الرابع) الفصل  حقسضيات  تغيي1 

حن القانون األسا�سي).

القانون) وحالئ ة  صياغة  إعادة 

األسا�سي للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم   (-II

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء)بساريخ)7))يوليو)1)1) 

تمت رقم)741115.
حقسطف حن أجل اإلشهار

املسي1 الوحيد)

السيد عبد االاله بنيس
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مقهى لومبرانت لينا
CAFE(L’EMPREINTE(LINA

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

لشريك وحيد 

رأس الها : 111.111.11 درهم 

تأسيس
حؤرخ) عرفي  عقد  I-ب قس�سى 

يوليو) (13 بساريخ) بالدارالبيضاء)

أسا�سي) قانون  تمرير  تم  (،(1(1

حمدودة) حسؤولية  ذات  لشركة 

خاصيتها كالسالي):

لينا لوح16انت  حقهى  (: التس ية)

.CAFE(L’EMPREINTE(LINA

الهدف):)هدف الشركة كالسالي:

اسسغالل حقهى.

حقشدة،)وحم6زة وبتزيريا وحطعم.

الع ليات) ج يع  عاحة  وبصفة 

واملالية) والصناعية  السجارية 

لها) التي  العقارية  غي1  أو  والعقارية 

ارتباط حباشر أو غي1 حباشر بالغرض)

أعاله والتي حن شأنها أن تساعد على)

إن اء)الشركة.

الطابق) ((7 (: اإلجس اعي) املقر 

برجة) عين  إفني  زنقة  األر�سي 

الدارالبيضاء.

املدة):)99)سنة.

رأس املال):)حدد في)111.111.11 

 111 حصة،) (1111 إلى) حجزأ  درهم 

درهم لكل حصة،)سددت الحصص)

للشريك) وأسندت  بكاحلها  املكستبة 

الوحيد ك ا يلي):

 1111 السيد صابور عبد الهادي)

حصة.

للسيد) التسيي1  أسند  (: التسيي1)

صابور عبد الهادي ملدة غي1 حمدودة)

حع الصالحيات املطلقة.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دس 16.

لإلحسياط القانوني) (% (5 (: األرباح)

والباقي إحا يوزع وإحا ينقل أو يوضع)

تقرره) حسب ا  اإلحسياط  تمت 

الشريكة الوحيدة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  (II

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء)في)7))أغسطس)1)1) 

تمت رقم)744166.

تم تسجيل الشركة بالسجل) (-III

رقم) تمت  بالدارالبيضاء) السجاري 

.471(39
حقسطف حن أجل السلخيص واإلشهار

املسي1 الوحيد)

السيد صابور عبد الهادي
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فيطاكو7

حكسب الحسابات))والجبايات

واستشارة املقاوالت

31)زنقة لبنان الشقة رقم)8)حي املحيط الرباط

الهاتف):))31.1.)137.7

STE. DAR EL OUZZANIA

SARL

 AU(CAPITAL(DE : 10.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : 4,PLACE(ABOU

 BAKR ESSADIK AGDAL REZ DE

CHAUSSE RABAT

RC : 1253597 RABAT

الحل املسبق للشركة
ب قس�سى املحضر العا7 اإلسسثنائي)

املنعقد ب قر الشركة بالرباط بساريخ7 

 DAR 1)1))قرر شركاء)شركة) يوليو)

EL OUAZZANIA)حا يلي):

-)الحل املسبق للشركة.

السحلي) نجاة  السيدة  تعيين  (-

ك صفية للشركة).

-)فسخ عقد توطين الشركة.

-)تمديد حقر السصفية في العنوان)

السالي):)رقم)4)ساحة ابو بكر الصديق)

الطابق األر�سي اكدال الرباط.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  (-

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 16)

1)1)،)السجل رقم)83)116.
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 SOCIETE ELECTRICITE EL

OUZZANI

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(DE : 1.000.000.00

DHS

 RUE DAKAR HAY EL

ALAOUYINE(N° 12 TEMARA

الغي1) العا7  الج ع  ملداولة  تبعا 

 (1(1 4))يوليو) العادي املنعقد يو7)

 SOCIETE ELECTRICITE لشركة)

حمدودة) (EL OUZZANI SARL

 1111111.11 برأس ال) املسؤولية 

درهم تم اإلتفاق على حا يلي):

شارع) حن  الشركة  حقر  تغيي1 

العكاري الرباط) ((8 القبيبات ع ارة)

 1( رقم) العلويين  حي  دكار  زنقة  إلى 

ت ارة.

تفويت الحصص):

-)511)حصة حن بن براهيم إي ان))

و511)حصة حن بن براهيم إحسان)

و511)حصة حن بن براهيم شي اء)إلى))

السيدة الدهمي عائشة.

حن) و7) (6 البند) يصبح  وبذلك 

القانون األسا�سي للشركة كالسالي):

براهيم) بن  للسيد  حصة  (6111

اح د.

الدهمي) للسيدة  حصة  ((111

عائشة.

براهيم) بن  للسيد  حصة  ((111

يوسف.

القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 

بس ارة) اإلبسدائية  املحك ة  لدى 

بساريخ)31)أغسطس)1)1))تمت رقم)

.131553
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 SOCIETE TECHNO CLIM

MIANTENANCE

SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 A ASSOCIE UNIQUE

 AU(CAPITAL(DE : 200.000.00

DHS

 SIEGE(SOCIAL : GROUPE 14

N°7 BOUITATE(CYM(RABAT

الغي1) العا7  الج ع  ملداولة  تبعا 

 (1(1 يوليو) (3 العادي املنعقد يو7)

 SOCIETE TECHNO CLIM لشركة)

 MIANTENANCE SARL AU

حمدودة املسؤولية حن شريك واحد)

تم) درهم  ((11111.11 برأس ال)

اإلتفاق على حا يلي):

:)حن حج وعة) تغيي1 حقر الشركة)

البيسات يعقوب املنصور) (7 رقم) (14

الرباط إلى حمل تجاري رقم)6)ساحة)

املسجد يعقوب املنصور الرباط.

رفع رأس ال الشركة):

حن) الشركة  رأس ال  رفع  تم 

11.111.11))درهم إلى)511.111.11 

درهم وبذلك يكون الفصل)7)و8)حن)

قانون الشركة قد تغي1 ك ا يلي):

 1111 علي) ناهي  لحبيب  السيد 

درهم للحصة أي حا) (511 حصة ب)

يعادل)511.111.11)درهم.

القانوني) اإليداع  وضع  تم  وقد 

بالرباط) السجارية  املحك ة  لدى 

بساريخ فاتح سبس 16)1)1))تمت رقم)

.1163(4
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FARSAD FRERE
اإلسسثنائي) العا7  الج ع  قرر  (-I

املنعقد في)9))يونيو)1)1)):

تصفية الشركة.

-)تعيين السيد):)فرصاد عبد القادر)

حصفيا لهذا بالعنوان السالي)349)حي)

النصر سيدي عالل البمراوي تيفلت.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  (-II

الصبط باملحك ة اإلبسدائية بسفيلت)

4))أغسطس) )13)بساريخ) تمت عدد)

.(1(1
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AGRIBI AIT OUAHI
تأسيس شركة

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب  (-I

1)1))تأسيس شركة ذات) 8))يوليو)

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات السالية):

.AGRIBI AIT OUAHI(:(التس ية(-

-)الهدف اإلجس اعي):

األشغال املخسلفة أو البناء.

-)املقر اإلجس اعي):)دوار ايت حلوك)

ايت واحي ج اعة خ يس سيدي يحي)

دائرة تيفلت.

-)الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)

في)111.111.11)درهم.

-)تسيي1 الشركة:)عين السيد ع ر)

ج يع) حع  للشركة  حسي1ا  والعيدي 

الصالحيات.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  (II

الضبط باملحك ة اإلبسدائية بسفيلت)

5))أغسطس) )13)بساريخ) تمت عدد)

.(1(1
للنسخ والبيان

الوكيل

408 P

STE. AMINE SAID
تأسيس شركة

I-)ب وجب عقد عرفي حؤرخ في)18 

أغسطس)1)1))تأسيس شركة ذات)

حسؤولية حمدودة بشريك وحيد لها)

املواصفات السالية):)

 STE. AMINE SAID (: التس ية) (-

الهدف اإلجس اعي):

سائق) بدون  السيارات  كراء)

حصري.

-)املقر اإلجس اعي):)حي النهضة رقم)

114)تيفلت.

-)الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)

في)111.111.11)درهم.

السيد) عين  الشركة:) تسيي1  (-

حع) للشركة  حسي1ا  سعيد  احيزون 

ج يع الصالحيات.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  (II

الضبط باملحك ة اإلبسدائية بسفيلت)

6))أغسطس) 134)بساريخ) تمت عدد)

.(1(1
للنسخ والبيان

الوكيل

409 P

OUED AJMEL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بساريخ)1))يوليو)

1)1)،)تم وضع قوانين الشركة ذات)

امل يزات السالية):

.OUED AJMEL(:(التس ية

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة ب ساهم واحد.

املوضوع):

والهندسة) العاحة  البناء) أشغال 

املدنية وج يع املهن.

الصحي) الحفر  السطوير،) أشغال 

الطرق والشبكات املخسلفة.

حياه) شبكات  وإنشاء) تص يم 

الشرب والكهرباء)والهاتف.

املخسلفة،) واألع ال  الخدحات 

املعدات العقارية.

)بيع حواد البناء.

حن) الرافعات  أنواع  تأجي1 ج يع 

وحعدات) (CLARK وآالت) (T.P نوع)

املناولة واملعدات وامللحقات املسعلقة)

بقطاع البناء.

النقل) واللوجستيك،) النقل 

املسسخدحين) نقل  الغي1،) لفائدة 

لفائدة الشركة ولحساب الغي1.

كافة ع ليات اإلسسي1اد والسصدير)

وت ثيل الشركات والعالحات السجارية)

الوطنية والعاملية.

املقر الرئي�سي):)الس ارة حي الوحدة)

)1))زنقة زاوية الشيخ رقم)11.

حبلغ) في  حدد  (: الرأس ال)

إلى) حقس ة  درهم  (111.111.11

درهم) (111 فئة) حن  حصة  (1.111

وي لكها بالكاحل الحسين البيهي.

السيد) طرف  حن  تسي1  (: اإلدارة)

الحسين البيهي.

بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

اإلبسدائية) باملحك ة  الضبط 

 (1(1 بالس ارة بساريخ فاتح سبس 16)

بالسجل) تسجيلها  (13( رقم) تمت 

السمليلي عدد) الرقم  السجاري تمت 

.(119
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 OUTMAYOUS شركة

 IMPORT EXPORT

ش.ذ.7.7

رقم 141 زنقة ابو حعروف حي الفسح 

خربيكة

الغي1) العا7  حمضر  ب قس�سى 

 (1(1 أغسطس) (6 بساريخ) العادي 

 OUTMAYOUS شركة) ب قر 

IMPORT EXPORT))ش.ذ.7.7 اتخذ)

املساه ون القرار السالي):

الحل املسبق ألوانه للشركة).

وركة) عث ان  السيد  تعيين 

حصفيا.

باملحك ة) (: القانوني) اإليداع  تم 

 7 بساريخ) لخريبكة  اإلبسدائية 

أغسطس)1)1))تمت رقم)61).
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 OUTMAYOUS IMPORT

 EXPORT

ش.ذ.7.7

رقم 141 زنقة ابو حعروف حي الفسح 

خربيكة

الغي1) العا7  املحضر  ب قس�سى 

 (1(1 أغسطس) (5 بساريخ) العادي 

 OUTMAYOUS شركة) ب قر 

IMPORT EXPORT))ش.ذ.7.7 اتخذ)

املساه ون القرار السالي):

السصفية النهائية للشركة).

باملحك ة) (: القانوني) اإليداع  تم 

اإلبسدائية لخريبكة بساريخ7)أغسطس)

1)1))تمت رقم)61).
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OROBRIQUE

S.A.R.L

 شركة ذات حسؤولية حمدودة 

رأس الها اإلجس اعي : 

65.111.111.11 درهم

املقر اإلجس اعي : إقاحة غيثا الرقم 

)1 زنقة علي عبد رزاق البيضاء

س.ت : 45)181 البيضاء

تخفيض رأس املال حن 
65.111.111.11 درهم إلى 

45.111.111.11 درهم
زيادة رأس املال حن 45.111.111.11 

درهم إلى 65.111.111.11 درهم 
العا7) الج ع  -1ب قس�سى حمضر 

اإلسسثنائي بساريخ)3)أغسطس)1)1)،)

املسؤولية) ذات  الشركة  شركاء)

رأس الها) أوروبريك  املحدودة 

درهم،) (65.111.111.11 اإلجس اعي)

قرروا حا يلي):

ب بلغ) املال  رأس  تخفيض 

لخفضه) درهم  ((1.111.111.11

إلى) درهم  (65.111.111.11 حن)

وذلك) درهم  (45.111.111.11

باحسصاص الخسائر.
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ب بلغ) املال  الرأس  زيادة 

لنقله) درهم  ((1.111.111.11

إلى) درهم  (45.111.111.11 حن)

65.111.111.11)درهم وذلك بإصدار)

1.111))حصة إجس اعية جديدة حن)

حؤادة) للواحدة  درهم  (1.111 فئة)

حقابل الديون الجارية واملسسمقة.

حالحظة اإلنجاز النهائي للزيادة في)

الرأس ال اإلجس اعي.

قانون) حن  و7) (6 الفصول) تغيي1 

باملقدحات) املسعلقين  الشركة 

والرأس ال اإلجس اعي.

بكسابة) ( القانوني) اإليداع  تم  (2-

الضبط باملحك ة السجارية بالبيضاء)

تمت) أغسطس1)1)) (31 بساريخ)

الرقم)744395.
للخالصة والبيان

التسيي1
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ELITE CADEAUX
SARL

ELITE CADEAUX تأسيس شركة
SARL AU

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

 (1(1 يوليو) (8 بساريخ) اإلسسثنائي 

تقرر تأسيس شركة ذات الخصائص)

السالية):

 ELITE (: الشركة) تس ية 

.CADEAUX SARL AU

أدوات املائدة.

بيع العناصر الزخرفية.

بيع الهدايا والسذكارات.

حي) ااا  توسعي  (313 (: العنوان)

النهضة الرباط.

رأس املال):)رأس حال الشركة يقدر)

 511 إلى) حقس ة  درهم  (51111 ب)

للحصة) درهم  (111 فئة) حن  حصة 

الواحدة.

السيدة وفاء)نعيم)511)حصة.

:)تسي1 الشركة حن) تسيي1 الشركة)

طرف السيدة وفاء)نعيم.

السجل السجاري):)39)145.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) لل مك ة  الضبط 

يو77)  (116(31 بالرباط تمت رقم)

أغسطس1)1) .

414 P

شركة فيرست فيد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي 198 زنقة بالغازي 

الشقة رقم 3 حي املغرب العربي 

ت ارة

تأسيس
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع) تم  (،(1(1 11)أغسطس)

ذات) للشركة  األسا�سي  القانون 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد والتي تس يز ب ا يلي):

التس ية):)شركة في1ست فيد ذات)

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف):)حماسبة حعس دة.

املدة):)حددت في)99)سنة انطالقا)

السجل) في  التسجيل  تاريخ  حن 

السجاري.

شارع) (198 (: االجس اعي) املقر 

املغرب) حي  (3 رقم) الشقة  بالغازي 

العربي ت ارة.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

إلى) حقس ة  درهم  (111.111 حبلغ)

 111 بث ن) اجس اعية  حصة  (1111

زاير) تورية  السيدة  حوزة  في  درهم 

1111)حصة.

حن) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 16 حن كل سنة.

تسي1 الشركة حن ذرف) (: التسيي1)

السيدة تورية زاير ملدة غي1 حمدودة.

الربح) حن  (%5 يقسطع) (: الربح)

الصافي في كل سنة حن أجل تكوين)

االحسياط القانوني.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

سبس 16) (( في) بس ارة  االبسدائية 

رقم) تمت  السجاري  بالسجل  ((1(1

.131581

415 P

 BENAMMAR PROMOTEUR

ET TOURISME
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها : 3.111.111) درهم

املقر االجس اعي : 1) زنقة حرنيسة 

سوي�سي الرباط

الغاء فرع بس ارة
تبعا ملا جاء)في حمضر الج ع العا7)

ف16اير) (15 االسسثنائي املنعقد بساريخ)

1)1)،)تقرر حا يلي):

الفرع السابع لشركة بنع ار) الغاء)

بروحوتور وتوريز7 األ7 والكائن حقره)

ب جوي فيل هرهورة ت ارة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

يونيو) (8 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)3361.
وهذا ب ثابة حقسطف وبيان

416 P

شركة سوزافور
ش 7 7 ش و

وضع) تم  عرفي  عقد  ب قس�سى 

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

بالخصائص) حمدودة  حسؤولية 

السالية):

سوزافور شركة  (:  التس ية)

)ش 7 7.

حسؤولية) (: القانوني) الشكل 

حمدودة ذات شريك وحيد.

األشغال) (: االجس اعي) الهدف 

املخسلفة أو البناء.

سنة ابسداءا حن تاريخ) (99 (: املدة)

تسجيلها بالسجل السجاري.

املسي1):)السيد البوكيلي املصطفى.

البوكيلي) السيد  (: السوقيع)

املصطفى.

درهم) (111.111 (: الرأس ال)

البوكيلي) (: حوزعة على الشكل السالي)

املصطفى)1111)حصة.

:)بالد السيسي1) العنوان االجس اعي)

الرقم)484)لعيايدة)-)سال.

حن) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

فاتح يناير وتنسهي في)31)ديس 16.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  رقم 

 (7 بساريخ) (34897 بسال) االبسدائية 

أغسطس)1)1).

417 P

 STE DE CIMENT BAB

SAHARA
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بساريخ) العرفي  للعقد  تبعا 

6))أغسطس)1)1)،)تم وضع قوانين)

الشركة ذات امل يزات السالية):

 STE DE CIMENT (: التس ية)

.BAB SAHARA

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة.

األس نت) تصنيع  (: املوضوع)

والجبص والجي1 وحواد البناء)وغي1ها.

األس نت،) حصانع  تشغيل 

الهيدروليكية) البناء) حواد  الجبص،)

األخرى في املغرب أو في أي بلد آخر.

تشغيل حمطة طمن االس نت....)

الخ.

رقم) حي القدس،) (: املقر الرئي�سي)

851،)شارع عالل الفا�سي،)كل يم.

حبلغ) في  حدد  (: الرأس ال)

إلى) حقس ة  درهم  (1.111.111

درهم) (111 فئة) حصة حن  (11.111

للواحدة،)حقس ة كاآلتي):

 3.411 السيد عبد الحي حرطون)

حصة.

 3.311 احيدان) لحسن  السيد 

حصة.

 3.311 احيس) أبريكة  السيد 

حصة.
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السيد) طرف  حن  تسي1  (: اإلدارة)

عبد الحي حرطون.

بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط باملحك ة االبسدائية بكل يم)

تمت رقم) (،(1(1 سبس 16) (( بساريخ)

وتم تسجيلها بالسجل) (،(14/(1(1

السمليلي عدد) الرقم  السجاري تمت 

.3163

418 P

 STE VALLE DEL PARADISO

LOGISTICS
SARL AU

RC : 32589

تأسيس شركة
أغسطس) (11 تم بالعيون بساريخ)

إنشاء)شركة ذات املسؤولية) (،(1(1

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

السالية):

 VALLE DEL (: التس ية)

.PARADISO LOGISTICS

نقل البضائع للحساب) (: النشاط)

إلى ج يع) الغي1  الشخ�سي ولحساب 

االتجاهات داخل املغرب أو خارجه...

الوحدة) حي  (: االجس اعي) املقر 

97)حكرر حج وعة) تجزئة لي1اك رقم)

1)1)العيون.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السأسيس.

درهم) (111.111 (: املال) رأس 

حوزعة) حصة  (1111 على) حقس ة 

كالسالي):

 1111 الديش) إدريس  السيد 

حصة.

التسيي1):)تم تعيين السيد إدريس)

الديش ك سي1 وحيد للشركة ملدة غي1)

حمدودة.

باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 

 11 بساريخ) بالعيون  االبسدائية 

رقم) تمت  (،(1(1 أغسطس)

.(1(1/1833

419 P

STE REDFLORS

SARL AU

RC : 32813

تأسيس شركة
سبس 16) (( بساريخ) بالعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية) إنشاء) ((1(1

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص)

السالية):

.REDFLORS(:(التس ية

اإلعالنات،) إدارة  (: النشاط)

الطباعة والسمرير.

 X(املقر االجس اعي):)رقم)541)بلوك

تجزئة)5))حارس العيون.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السأسيس.

درهم) (111.111 (: املال) رأس 

حوزعة) حصة  (1111 على) حقس ة 

كالسالي):

 1111 السيد عبد اللطيف الهيل)

حصة.

عبد) السيد  تعين  تم  (: التسيي1)

اللطيف الهيل ك سي1 وحيد للشركة)

ملدة غي1 حمدودة.

باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 

سبس 16) (( االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1)،)تمت رقم)4)1)/1)1).

420 P

INDUSTRIE PHARMA

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)

القانون) تم وضع  (،(1(1 يوليو) (13

األسا�سي لشركة حمدودة املسؤولية)

يم ل) الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص السالية):

 INDUSTRIE (: التس ية)

.PHARMA

زكرياء) اح د  السيد  (: الشركاء)

حسن شريك وحيد.

 111.111 االجس اعي) الرأس ال 

1111)حصة حن) حقس ة إلى) درهم،)

الواحدة،) للحصة  درهم  (111 فئة)

حؤداة لفائدة الشريك الوحيد السيد)

اح د زكرياء)حسن.

11)زنقة الحرية) (: املقر االجس اعي)

الدار) (،5 رقم) الشقة  (،3 الطابق)

البيضاء.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

تسجسلها بالسجل السجاري.

تمضي1 وتصنيع ج يع) (: الغرض)

شبه) الصيدالنية،) واملواد  املنسجات 

الصيدالنية أو الصحية.

حن) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

ديس 16 حن) (31 فاتح يناير وتنسهي في)

كل سنة.

تم تعيين السيد أح د) (: التسيي1)

للشركة) حسن حسي1ا وحيدا  زكرياء)

وذلك ملدة غي1 حمدودة.

بكسابة) تم  (: القانوني) اإليداع 

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار)

بساريخ) (74(97( تمت رقم) البيضاء)

13)أغسطس)1)1).

السجاري) بالسجل  تقييدها  وتم 

رقم) تمت  املحك ة  نفس  لدى 

.469177

421 P

LA PLMA COFFE
حل الرشكة

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

(،(1(1 يونيو) ((4 بساريخ) املنعقد 

 LA PALMA املس اة) الشركة 

COFFE،)شركة حمدودة املسؤولية،)

حقرها) درهم،) (11.111 راس الها)

حد) بلدية  برشيد،) االجس اعي،)

الرقم) كسيكس  تجزئة  السوالم،)

حقيدة بالسجل السجاري ب16شيد) (،9

تمت رقم)867)1،)تقرر حا يلي):

املصادقة على حل الشركة.

الخليفي) أحين  السيد  تعيين 

ك صفي للشركة.

ب16شيد،) السصفية  حقر  تمديد 

بلدية حد السوالم،)تجزئة كسيكس)

الرقم)9.

تم إنجاز اإليداع القانوني بكسابة)

السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 

بساريخ) (،1188 رقم) تمت  ب16شيد،)

)1)أغسطس)1)1).
االدارة

422 P

STE TIZI VERDURE
SARL AU

تأسيس
حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم) (،(1(1 يوليو) ((9 ب يدلت بساريخ)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات امل يزات السالية):

 STE TIZI VERDURE (: التس ية)

.SARL AU

الهدف):)أشغال حخسلفة أو البناء.
زنقة) ((4 رقم) (: االجس اعي) املقر 

الرياض حيدلت.

يو7) حن  ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي للشركة حا عدا في)

حالة الفسخ املسبق أو الس ديد.

 111.111 (: الشركة) حال  رأس 

حصة حن) (1111 درهم حقسم على)

الواحدة،) للحصة  درهم  (111 فئة)

اكسسبت كالسالي):)1111)حصة للسيد)

أيت اع اليك لحسن.

الشركة) تسيي1  يسولى  (: التسيي1)

السيد أيت اع اليك لحسن ملدة غي1)

حمددة.

في) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

ديس 16 حن) (31 فاتح يناير وتنسهي في)

كل سنة.

تم اإليداع القانوني ب صلحة كسابة)

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

(،(1(1 19)أغسطس) ب يدلت بساريخ)

رقم السجل) (،(1(1/133 تمت رقم)

السجاري):)451).

423 P
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STE HACHLAFI AUTO

SARL AU

تأسيس شركة

حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم) (،(1(1 يوليو) ((9 ب يدلت بساريخ)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

وحيد،) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات امل يزات السالية):

 STE HACHLAFIAUTO(:(التس ية

.SARL AU

بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق.

 111( رقم) (: االجس اعي) املقر 

والسجاري) اإلداري  الديني  املركب 

لألوقاف ب يدلت.

يو7) حن  ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي للشركة حا عدا في)

حال الفسخ املسبق أو الس ديد.

 111.111 (: الشركة) حال  رأس 

حصة حن) (1111 درهم حقسم على)

الواحدة،) للحصة  درهم  (111 فئة)

اكسسبت كالسالي):)1111)حصة للسيد)

حشلفي عبد الغني.

الشركة) تسيي1  يسولى  (: التسيي1)

السيد حشلفي عبد الغني ملدة غي1)

حمددة.

في) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

ديس 16 حن) (31 فاتح يناير وتنسهي في)

كل سنة.

ب صلحة) القانوني  اإليداع  تم 

املحك ة) لدى  الضبط  كسابة 

 (8 بساريخ) ب يدلت  االبسدائية 

رقم) تمت  (،(1(1 أغسطس)

السجاري) السجل  رقم  (،(1(1/136

.(455

424 P

STE SERVICE BOUMIAAGRI
SARL

RC N°(3(7

تفويت حصص اجس اعية
اسسقالة حن التسيي1 وتعيين حسي1 

جديد للشركة
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

يوليو) (15 بساريخ) املنعقد  االسسثنائي 

بساريخ) ب يدلت  واملسجل  ((1(1

19)أغسطس)1)1)،)تقرر حا يلي):

تفويت)51))حصة اجس اعية حن)

111)درهم للحصة الواحدة حن) فئة)

طرف السيد القجي1ي ابراهيم لفائدة)

السيد عكي رشيد.

تفويت)51))حصة اجس اعية حن)

111)درهم للحصة الواحدة حن) فئة)

طرف السيد القجي1ي ابراهيم لفائدة)

السيد ازويزو ابراهيم.

اسسقالة السيد القجي1ي ابراهيم)

حن تسيي1 الشركة حع تعيين السيد)

ملدة) للشركة  حسي1ا  ابراهيم  ازويزو 

غي1 حمددة.

ب صلحة) القانوني  اإليداع  تم 

املحك ة) لدى  الضبط  كسابة 

 (4 بساريخ) ب يدلت  االبسدائية 

رقم) تمت  (،(1(1 أغسطس)

.(1(1/134

425 P

GLACE POLAIRE MAROC
شركة حمدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد

راس الها : 51.111 درهم

املقر االجس اعي : الطابق 1 رقم 1)4، 

قطاع 11، شارع سهل رون، 111)1 

ت ارة

رفع راس ال الشركة
1)1)،)قرر الشريك) 4))يوليو) في)

 GLACE POLAIRE لشركة) الوحيد 

  MAROC VENTURES SARL AU

حا يلي):

ب) الشركة  رأس ال  رفع 

3.111.111)درهم لي1تفع حن)51.111 

إلى)3.151.111)درهم.

حالئ ة القانون األسا�سي للشركة.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بس ارة) االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ)13)أغسطس))1)،)تمت رقم)

.3747

426 P

JFR TOUR
شركة ذات حسؤولية حمدودة حن 

شريك وحيد

رأس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : سال زنقة الطوارق 

رقم 175 حي النهضة طريق القنيطرة

تأسيس شركة
امل716) العرفي  العقد  ب قس�سى 

وضع) ((1(1 أغسطس) (11 بساريخ)

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

حسؤولية حمدودة حن شريك وحيد،)

تم ل املواصفات السالية):

تم ل الشركة تس ية) (: التس ية)

حسؤولية) ذات  شركة  (JFR TOUR

حمدودة حن شريك وحيد.

املسسخدحين،) نقل  (: الهدف)

الع ال واملوظفين.

الع ليات) ج يع  عاحة  وبصفة 

املالية،) الصناعية،) السجارية،)

حنقولة) الغي1  أو  املنقولة  العقارية 

املرتبطة بصفة حباشرة أو غي1 حباشرة)

باألهداف املحددة أعاله أو بأي هدف)

آخر يعطي أفضلية لسطور الشركة.

املقر االجس اعي):)حدد حقر الشركة)

حي) (175 زنقة الطوارق رقم) في سال،)

النهضة طريق القنيطرة.

املدة):)حددت حدة الشركة في)99 

سنة.

حن) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

ديس 16 حن) (31 فاتح يناير وتنسهي في)

كل سنة.

في) حدد  (: االجس اعي) الراس ال 

درهم وهو حكون حن) (111.111 حبلغ)

درهم) (111 فئة) حن  حصة  (1111

للواحدة حكستبة وحمررة بالكاحل حن)

طرف الشريك الوحيد السيد جعفر)

ح دوني.

جعفر) السيد  عين  (: التسيي1)

و) ت  ب  ل  الحاحل  ح دوني 

زنقة) بسال،) والقاطن  (AE111311

175)حي النهضة طريق) الطوارق رقم)

للشركة ملدة غي1) ك سي1  القنيطرة،)

حمدودة.

تقييد) تم  (: السجاري) السجل 

املحك ة) ضبط  بكسابة  الشركة 

االبسدائية بسال،)بساريخ)31)أغسطس)

))،)تمت رقم)31769.
للخالصة والسذكي1

التسيي1

427 P

STE GR 111
 garage r تغيي1 اسم الشركة حن

STE(GR 111 111 إلى
حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

فاتح) يو7  حرر  البيضاء) بالدار 

نور) السيد  قرر  (،(119 نوف 16)

شركة) في  املساهم  الصفدي  الدين 

حقرها) الكائن  (garage r 111

 PLAGE BIKINI ROUTE ZENATA

اسم) تغيي1  (،MOHAMMEDIA

 STE إلى) (garage r 111 الشركة حن)

.GR 111

 PLAGE (: االجس اعي) املقر 

 BIKINI ROUTE ZENATA

.MOHAMMEDIA

الهدف االجس اعي):)

تصنيع هياكل الحافالت.

إصالح العربات.

شراء)وبيع قطع الغيار.

وبيع السيارات الجديدة أو) شراء)

املسسع لة.

االسسي1اد والسصدير.
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الشكل القانوني):)شركة حمدودة)

املسؤولية ب سي1 واحد.

الدين) نور  الصفدي  (: األسهم)

1111)سهم.

الصفدي نور الدين) (: رأس املال)

1111)سهم أو)111.111)درهم.

املسجل) املال  رأس  تمديد  يسم 

ب بلغ)111.111)درهم قسم إلى)1111 

سهم اجس اعي بقي ة)111)درهم.

قرره))االجس اع االسسثنائي في فاتح)

نوف 16)119).

السجل السجاري):)15141.

428 P

ZENTECH
SARL

راس الها : 1.111.111

 30-AVENUE : حقرها االجس اعي

OQBA(APPT(N°11 AGDAL-

RABAT

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

شركاء) قرر  (،(1(1 يناير) (5 بساريخ)

حمدودة) شركة  (ZENTECH شركة)

 1.111.111 رأس الها) املسؤولية،)

درهم حا يلي):

الشركة) أغراض  في  الزيادة 

املذكورة أعاله باألنشطة السالية):

وشراء) اسسغالل  عقاري،) حنعش 

األرا�سي املوجودة في املجال الحضري)

والقروي.

بناء)الع ارات للسكن ولالسسع ال)

املنهي.

اسسغالل وتسيي1 الفنادق) إنشاء،)

واملطاعم.

 ( الفصل) تعديل  سيسم  وعليه 

وفق القانون األسا�سي للشركة.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 

تمت) (،(1(1 أغسطس) (11 بساريخ)

رقم)))1161.
حن أجل اإليداع والنشر

429 P

ALPI TM
تأسيس رشكة

باملواصفات) شركة  تأسيس  تم 

السالية):

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بالدار)

البيضاء)17)يوليو)1)1).

.ALPI TM(:(التس ية

أنفا) شارع  (36 (: االجس اعي) املقر 
إقاحة أنافي ع ارة)B)الطابق)3)رقم)33 

الدار البيضاء.

الهدف االجس اعي):)نقل البضائع.

استئجار حركبة نقل البضائع.

تأجي1 حناولة.

الس ثيل وقل ج يع) البيع وشراء،)

املعدات.

اسسي1اد وتصدير.

الشكل القانوني):)شركة حمدودة)

املسؤولية ذات املساهم الوحيد.

درهم) (111.111 (: املال) الراس 

فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 

111)درهم.

 111.111 الدين) نور  الصفدي 

درهم.

نور) الصفدي  السيد  (: التسيي1)

 4(813 الوطنية ب) البطاقة  الدين 

ملدة غي1 حمدودة.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديس 16.

املدة):)99)سنة.

السجل السجاري):)5))467.

430 P

CHECK SERVICES MAROC
SARL

تأسيس شركة
تنظيف) (: االجس اعي) الهدف 

وغرس) والشقق  واملخازن  املساجر 

وصيانة الحدائق.

 ( رقم) شقة  (: االجس اعي) املقر 
))زنقة باندونغ حي) حكرر،)إقاحة رقم)

املحيط،)الرباط.
راس ال الشركة):)111.111)درهم)

حقس ة كالسالي):

درهم) (111 فئة) حن  حصة  (511

للسيدة حنال فلييس.

درهم) (111 فئة) حن  حصة  (511

للسيد عث ان اوكا.

التسيي1):)عث ان اوكا.

رقم السجل السجاري):)9)1454.

431 P

GHADIFAR BUSINESS

SARL

تأسيس رشكة

الهدف االجس اعي):)تاجر أو وسيط)

وأع ال) والسصدير  باالسسي1اد  يقو7 

حسنوعة أو البناء.

الخي1) حرس  (: االجس اعي) املقر 

(،(( حج وعة) النور  إقاحة  (،(36

شقة)14)ت ارة.

درهم) (41.111 (: رأس ال الشركة)

حقس ة كالسالي):

درهم) (111 فئة) حن  حصة  ((11

للسيد عبد اإلله قبالل.

درهم) (111 فئة) حن  حصة  ((11

للسيد عزيز قبالل.

:)عبد االله قبالل وعزيز) التسيي1)

قبالل.

رقم السجل السجاري):)131547.

432 P

OLYMPE BEAUTY

SARL

تأسيس رشكة

الهدف االجس اعي):)تاجر،)وسيط)

تأحين،)تاجر حسسمضرات السج يل.

التسيي1):)سناء)حفماف،)يوسف)

دريسكي،)سفيان حفماف.

نوباليا) شارع  (: االجس اعي) املقر 

ي) (،1 بلوك) (17 قطاع) (4 تجزئة)

الرياض،)الرباط.

رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

حقس ة كالسالي):

درهم) (111 فئة) حن  حصة  (411

سناء)حفماف.

درهم) (111 فئة) حن  حصة  ((11

سفيان حفماف.

درهم) (111 فئة) حن  حصة  (411

يوسف دريسكى.

رقم السجل السجاري):)145415.

433 P

TEMEA

شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها : 11.111 درهم

حقرها االجس اعي : الشقة رقم 

8، رقم 37، شارع جالل الدين 

السيوطي، حنطقة راسين

الدار البيضاء

السجل السجاري : 415477

الغي1) الج ع  حمضر  على  بناء)

تقرر) (،(1( يونيو) (15 العادي بساريخ)

حا يلي):

الشقة) حن  الرئي�سي  املقر  نقل 

شارع جالل الدين) (،37 رقم) (،8 رقم)

الدار) راسين،) حنطقة  السيوطي،)

 111 (: السالي) العنوان  إلى  البيضاء)

دينار بمريني عبد املوحن،)أ7 فيال ليلى)

الطابق)3،)الدار البيضاء.

حن) (4 لل ادة) حطابق  تعديل 

النظا7 األسا�سي.

اعس اد النظا7 األسا�سي املعدل.

للقيا7) الصالحيات  إعطاء)

باالجراءات القانونية.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

(،((1 أغسطس) (17 بساريخ) البيضاء)

تمت رقم)49)743.
قصد النشر واإلعالن

434 P
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XNUMERIK

SARL

راس الها : 1.111) درهم

حقرها االجس اعي : زاوية زنقة فرحات 

حشاد وزنقة ال16ي، إقاحة سيتي، 

الشقة 43، الطابق )

الدار البيضاء

السجل السجاري : 11449)

بناء)على حمضر الج ع العا7 الغي1)

تقرر) (،(1(1 يونيو) (( العادي بساريخ)

حا يلي):

املوافقة على شريك جديد.

ب بلغ) الشركة  حال  رأس  زيادة 

 (1.111 حن) ليصبح  درهم  (31.111

درهم إلى)51.111)درهم.

6)و7)حن) تعديل حطابق لل ادتين)

النظا7 األسا�سي.

اعس اد النظا7 األسا�سي املعدل.

تفويض الصالحيات.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء)بساريخ)17)أغسطس)1)1)،)

تمت رقم)51)743.
قصد النشر واإلعالن

435 P

 STE KLOTHS

SARL AU

شركة ذات حمدودة املسؤولية

 ذات الشريك الوحيد

راس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : 11 زنقة حو�سى 

بن نصي1، شقة رقم 11، طابق 6، 

غوثيه الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 419319

بناءا على حمضر قرارات املساهم)

الوحيد بساريخ)18)يونيو)1)1)،)تقرر)

حا يلي):

أسهم) ج يع  بيع  على  املوافقة 

الشركة.

 MAJER شركة) على  املوافقة 

كشريك) (CONSULTING SARL

جديد.

حن) (8 لل ادة) املطابق  السعديل 

النظا7 االسا�سي.

اعس اد النظا7 االسا�سي املعدل.

للقيا7) الصالحيات  اعطاء)

باالجراءات القانونية.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

أغسطس) (17 بساريخ) بالدارالبيضاء)

1)1)،)تمت رقم)743418.
قصد النشر واالعالن

436 P

 STE ERISK

SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد

راس الها : 51.111 درهم

حقرها االجس اعي : 11 زنقة 

حو�سى بن نصي1، شقة رقم 11، 

الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 85.495)

العا7) الج ع  قرار وحمضر  تمت 

 (1(1 يوليو) (9 بساريخ) العادي  الغي1 

وتم اتخاذ القرارات السالية):

حول) املصفين  تقرير  حعاينة 

على) واملصادقة  السصفية  ع ليات 

حسابات السصفية.

ابراء)ذحة املصفين.

قرار انهاء)السصفية.

اعطاء)الصالحيات لل صفين.

للقيا7) الصالحيات  اعطاء)

باالجراءات القانونية.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

أغسطس) (18 بساريخ) بالدارالبيضاء)

1)1)،)تمت رقم)1)7434.
قصد النشر واالعالن

437 P

 STE   EPSON EUROPE BV

MAROC

حقرها االجس اعي : 11 زنقة 

حو�سى بن نصي1، شقة رقم 11، 

الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 4861)4

بساريخ)8)أبريل)1)1)،)قرر حجلس)

 EPSON EUROPE BV(ادارة الشركة

حا يلي):

املالية) السنة  انتهاء) تاريخ  تعديل 

املس اة) للشركة  املغربي  للفرع 

 EPSON EUROPE B.V MAROC

ليصبح حن)31/)1)الى)13/31.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

أغسطس) (18 بساريخ) بالدارالبيضاء)

1)1)،)تمت رقم)743416.
قصد النشر واالعالن

438 P

 STE   EPSON EUROPE BV

MAROC

حقرها االجس اعي : 11 زنقة 

حو�سى بن نصي1، شقة رقم 11، 

الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 4861)4

قرر) (،(1(1 حارس) (18 بساريخ)

 EPSON الشركة) ادارة  حجلس 

EUROPE BV)حا يلي):

السيد) اسسقالة  حن  السأكيد 

حهاحه) حن  (HIDEKI KITAMURA

 EPSON املسمى) للفرع  ك دير 

. EUROPE BV MAROC

 KEISUKE FUJII السيد) تعيين 

 EPSON حديرا جديدا للفرع املسمى)

EUROPE BV MAROC،)ليمل حمل)

.HIDEKI KITAMURA(السيد

للفرع املسمى) الرئي�سي  املقر  نقل 

 EPSON EUROPE BV MAROC

نصي1،) بن  حو�سى  شارع  (11 حن)

 11 رقم) شقة  السادس،) الطابق 

حاندارونا،) اقاحة  الى  الدارالبيضاء،)

القطعة رقم)1)سيدي حعروف،)دائرة)

عين الشق الدارالبيضاء.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

أغسطس) (19 بساريخ) بالدارالبيضاء)

1)1)،)تمت رقم)743415.
قصد النشر واالعالن

439 P

 STE KANTARA ESSAOUIRA

SVP
شركة حجهولة

راس الها : 311.111 درهم

حقرها االجس اعي : 55 شارع عبد 

املوحن، املعاريف أنفا  الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 145787 

الدارالبيضاء

العا7) الج ع  حمضر  على  بناءا 

العادي)) والغي1  )العادي  املخسلط)

تقرر حا يلي) (،(1(1 يونيو) (15 بساريخ)

اسسثنائيا):

قراءة تقرير حجلس االدارة وحدقق)

الحسابات عن زيادة راس ال الشركة.
زيادة راس ال ب بلغ)1.641.911) 

درهم.

سهم) ((16.419 باصدار)

النقدية) الديون  حقابل  فيها  يكستب 

واملسسمقة على الشركة.

املعاينة على االنجاز النهائي لزيادة)
النظا7) (7 املادة) وتعديل  راس ال 

االسا�سي للشركة.

للقيا7) الصالحيات  اعطاء)

باالجراءات القانونية.

لدى) القانوني  االيداع  تم 

السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

أغسطس) (19 بساريخ) بالدارالبيضاء)

1)1)،)تمت رقم)743591.
قصد النشر واالعالن

440 P
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 STE SIGMA ENERGIE
SERVICES

SARL AU
شركة حمدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
راس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : 17 شارع بي1 
أنزران، الطابق 3 الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 145781 
الدارالبيضاء

على حمضر قرارات املساهم) بناء)
الوحيد بساريخ)6))يونيو)1)1)،)تقرر)

حا يلي):
املصفي حول ج يع) تقرير  قراءة 

ع ليات تصفية الشركة.
املعاينة واملصادقة على حسابات)

تصفية الشركة.
انتهاء)السصفية.

التسيي1) حن  ذحةاملصفي  ابراء)
والصالحيات.

السجل) حن  الشركة  شطب 
السجاري وحن أي ادارة ذات صلة.

االجراءات) صالحيات  اعطاء)
القانونية.

لدى) القانوني  االيداع  تم 
السجارية) باملحك ة  الضبط  كسابة 
أغسطس) (17 بساريخ) بالدارالبيضاء)

1)1)،)تمت رقم)51)743.
قصد النشر واالعالن

441 P

 STE HOWMET FIXATIONS
MAROC

.S.A
السجل السجاري رقم : 197.665

تغيي1 في االدارة
تغيي1 امل ثل الدائم

املجلس) قرارت  حماضر  ب وجب 
 (119 ديس 16) (17 بساريخ) االداري 
 31 بساريخ) العادي  العا7  والج ع 
 HOWMET لشركة) ((1(1 يونيو)
املس ات) (FIXATIONS MAROC
 ARCONIC FIXATIONS سابقا)
MAROC)شركة حساه ة،)رأس الها)
حقرها) الكائن  درهم،) (11.(13.111
االجس اعي بالدارالبيضاء،)357)شارع)

االول،) الطابق  الخاحس،) حم د 
ساحة)A/1،)تقرر حا يلي):

بيي1) السيد  اسسقالة  حعاينة 
حن) (Mr. PIERRE GIRES جي1يس)

حهاحه كرئيس حدير عا7 وحسصرف.
 Mr. فاركا) لويس  السيد  تعيين 
حواطن سويسري) (،LLUIS FARGAS
القاطن بسويسرا،)كرئيس حدير عا7)

وحسصرف.
لل سصرف) دائم  ك  ثل  تعيين 
 SL ARCONIC الشركة)
السيد) (INVERSIONES ESPANA
 Mr. VITALY روساكوف) فيطلي 
الجنسية) صاحب  (RUSAKOV
االحريكية،)القاطن بالواليات املسمدة)

االحريكية.
دائم) ك  ثل  تعيين 
الشركة) لل سصرف 
 ARCONIC INVERSIONES(
 INTERNATIONALES S.L.
املغيت) عبد  السيد  ( ((ASLOUNE
(،(abdelmoughit asloune عصلون)
والقاطن) املغربية  الجنسية  صاحب 

بالدارالبيضاء.
القانوني) االيداع  انجاز  تم 
السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 
أغسطس) (31 في) بالدارالبيضاء،)

1)1)،)تمت رقم)744347.
442 P

 STE HOWMET FIXATIONS
CASABLNACA

SARL AU
السجل السجاري رقم :99).3)3

تفويت أسهم الشركة
وقرارات) السفويت  عقد  ب وجب 
 31 بساريخ) املؤرخ  الوحيد  الشريك 
 HOWMET لشركة) ((1(1 يونيو)
 FIXATIONS CASABLANCA SARL
AU)،)شركة ذات املسؤولية املحدودة)
راس الها) وحيد،) شريك  ذات 
حقرها) والكائن  درهم  ((97.111
النواصر،) االجس اعي بالدارالبيضاء،)
 zone( حيدبارك) الحرة  املنطقة 
franche de midparc)،)تجزئة))49،)

51،)53،)54)و55)تقرر حا يلي):

الشركة) أسهم  حج وع  تفويت 

 ARCONIC INVERSIONS

 INTERNATIONALES S.L

في) سهم  ((711 ت سلك) التي 

 HOWMET الشركة) الى  الشركة 

شركة) (LUXEMBOURG SARL

املسؤولية) ذات  اللكس بورغية 

 LUXEMBOURGEOIS ( املحدودة)

ح16وك) لوكسا  االجس اعي  حقرها  (،

شارع الفور الطابق) (L-1528 (،1-13

الرابع.

للشركة) االسا�سي  النظا7  تعديل 

بالسوافق.

القانوني) االيداع  انجاز  تم 

السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 

(،(1(1 يوليو) ((9 في) بالدارالبيضاء)

تمت رقم)744413.

443 P

 STE HOWMET FIXATIONS

 MAROC
.S.A

السجل السجاري رقم : 197.665

تغيي1 اسم  الشركة
العا7) الج ع  حمضر  ب وجب 

ديس 16) (17 املنعقد) االسسثنائي 

 ARCONIC للشركة) (،(119

شركة)) (،FIXATIONS MAROC

 11.(13.111 رأس الها) حساه ة،)

االجس اعي) حقرها  الكائن  درهم،)

حم د) شارع  (357 بالدارالبيضاء،)

(،A/1(الخاحس،)الطابق االول،)ساحة

تقرر حا يلي):

 HOWMET(تغيي1 اسم الشركة الى

.FIXATIONS MAROC

تعديل القانون االسا�سي للشركة)

بالسوافق.

القانوني) االيداع  انجاز  تم 

السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 

أغسطس) (31 في) بالدارالبيضاء)

1)1)،)تمت رقم)744348.

444 P

 STE HOWMET FIXATIONS

MAROC

.S.A

السجل السجاري رقم : 197.665

الدارالبيضاء

تغيي1 في االدارة
العا7) الج ع  حمضر  ب وجب 

يونيو1)1)،) (31 بساريخ) العادي 

 HOWMET FIXATIONS لشركة)

 11.(13.111 رأس الها) (،MAROC

االجس اعي) حقرها  التي  درهم،)

حم د) شارع  بالدارالبيضاء،)

(،A/1(الخاحس،)الطابق االول،)ساحة

تقرر حا يلي):

الشركة) املسصريف  حها7  انهاء)

 ARCONIC INVERSIONES (:

والشركة) (INTERNATIONALES

 ARCONIC INVERSIONES

.ESPANA S.L

تعيين ك سصرفين جدد.

 HOWMET الشركة)

شركة) (LUXEMBOURG SARL

حسؤولية) ذات  لكس بورغية 

ب االجس اعي  حقرها   وحيدة،)

11-13،)شارع الفور الطابق الرابع،)  

حن) ح ثلة  لوكس بورك،) (،L-1528

عصلون) املغيث  عبد  السيد  طرف 

.ABDELMOUGHIT ASLONE

 HOWMET GLOBAL الشركة)

 TREASURY SERVICES SARL

حقرها) السويسري،) القانون  شركة 

جوزيف) السيتي  زنقة  االجس اعي 

14)1)ح ثل حن طرف السيد فيطالي)

.VITALY RUSAKOV

القانوني) االيداع  انجاز  تم 

السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 

أغسطس) (31 في) بالدارالبيضاء)

1)1)،)تمت رقم)744349.

445 P
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STE TOP EDIT CONSEIL
SARL AU

 1( بساريخ) حر  عقد  ب قس�سى 

شركة) تاسست  (،(1(1 أغسطس)

ذات خصائص السالية):

 STE TOP EDIT (: التس ية)

.CONSEIL SARL AU

الدراسة،) السوطين،) (: الهدف)

املسعددة،) الخدحات  االستشارات،)

االشغال املخسلفة والسكوين.

درهم) (11.111 (: راس ال الشركة)

حقس ة الى)111)حصة حن فئة)111 

درهم للحصة الواحدة.

 111 الدح اني) الها7  (: السيدة)

حصة.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

الساسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري.

حن فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة حاعدا السنة)

االولى ابسداء)حن تاريخ التسجيل.

ديار) تجزئة  حكرر،) (95 (: املقر)

املنصور،)الخ يسات.

املسي1ة):)السيد الها7 دح اني.

تم االيداع القانوني لدى املحك ة)

 (6 بساريخ) بالخ يسات  االبسدائية 

أغسطس)1)1)،)تمت رقم)511.

446 P

شركة انفيست أدفيزور
شركة ذات حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد

راس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : زنقة س ية اقاحة 

شهرزاد 3 طابق 5، )) النخيل 

الدارالبيضاء

تاسيس شركة
حؤرخ) عرفي  عقد  ب وجب  تم 

تاسيس) (،(1(1 ف16اير) (19 بساريخ)

شركة أنسيفت أدفيزور والتي تم ل)

الخصائص السالية):

الهدف االجس اعي):

الفنية) الجدوى  دراسات  اجراء)

والسجارية واملالية وغي1ها.

واخسالفها) االست1اتيجيات  تنفيذ 

في خطط الع ل.

تنفيذ أي خطة تطوير واي خطة)

اتصال،)الخ.

ون ودج) الع ل  خطة  تطوير 

الع ل)...

ج ع االحوال واخسار االستث ار.

االع ال) وتوسيع  االع ال  تطوير 

السجارية.

عن) البمث  (: شراكات) اقاحة 

البمث) البمث عن الع الء،) شركاء،)

عن املوردين.

تقييم االع ال،)االصول السجارية،)

تقييم العقارات.

)او حمل) :)أرض) البمث عن أرض)

تجاري أو حكاتب أو أي عقار وانجاز أي)

صفقة عقارية)...

حن) تقا�سي  أو  نزاع  أي  تسوية 

لتسوية) كوسيلة  الوساطة  خالل 

املنازعات وديا.

تمقيق أي تقديم خدحة لالدارات)

الحفاظ) )السجل العقاري،) املغربية)

(،CRI الخدحات،) دار  االرا�سي،) على 

الوزارة،)الدائرة،)الخ).

في) السدريب  أنواع  ج يع  ( إجراء)

وتطوير) املشاريع  واعداد  االدارة 

االع ال والوساطة)...

وبشكل أعم،)أي حعاحلة تجارية أو)

حالية أو حنقولة أو عقارية أو صناعية)

حباشر) غي1  او  حباشر  بشكل  تسعلق 

باالنشطة املذكورة أعاله أو يمس ل)

أن تعزز تطوير الشركة.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) حن  حصة  (1111 الى) حقس ة 

درهم للحصة الواحدة ي لكها) (111

حنوان) السيدة  (: الوحيدة) الشريك 

ج يلة.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

الساسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري.

حن فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة حاعدا السنة)

االولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي):)زنقة س ية اقاحة)

النخيل،) ((( (،5 طابق) (3 شهرزاد)

الدارالبيضاء.

تم تعيين السيدة حنوان) (: املسي1)

غي1) ملدة  للشركة  حسي1ة  ج يلة 

حمدودة.

(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

461451)حمك ة الدارالبيضاء.

447 P

STE PARA DOUCE
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد

راس الها : 11.111 درهم

سجل تجاري رقم : 131595 ت ارة

تاسيس شركة
ب قس�سى عقد حوثق حؤرخ في)19 

تم اعداد القانون) (،(1(1 أغسطس)

املسؤولية) ذات  لشركة  االسا�سي 

بامل يزات) وحيد  بشريك  املحدودة 

السالية):

 STE (: للشركة) القانوني  االسم 

.PARA DOUCE SARL AU

في) السجارة  (: االجس اعي) الهدف 

شبه) الطبية،) واملنسجات  املعدات 

الصيدلية،)اسسي1اد وتصدير.

درهم) (11.111 (: رأس ال الشركة)

حقس ة الى)111)حصة حن فئة)111 

درهم،)أحرير سكينة)111)حصة.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

الساسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري.

حن فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة حاعدا السنة)

االولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي):)حي دكالة رقم)89 

عين عودة.

املسي1):)أحرير سكينة.

كسابة) لدى  القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية) املحك ة  لدى  الضبط 

بس ارة بساريخ)))سبس 16)1)1)،)تمت)

رقم)937.
حقسطف وبيان

املسي1

448 P

STE OULED BOULKADI

 SARL

CAPITAL : 40.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : 35 AVENUE(DES

FAR TATA

RC(N°: 141

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي))

(،(118 يونيو) (17 بساريخ) املنعقد 

لشركة اوالد أبو القا�سي شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

41.111)درهم،)حقرها) (: راس الها)

35)شارع الجيش امللكي،) (: االجس اعي)

طاطا.

بوالقا�سي) علي  الشركاء) قرر 

بوالقا�سي) عزيز  بوالقا�سي  حم د 

تمويل) القا�سي  بو  االله  عبد 

الحصص االجس اعية.

حصة حن الشركة للسيدة) (134

بوكرين ربيعة.

حصة حن الشركة للسيدة) (133

بوكرين عزيزة.

حصة حن الشركة للسيدة) (133

بوكرين سوحية.

احداث القانون الداخلي لشركة.

والسابع) السادس  الفصل  تغيي1 

حن القانون الداخلي لشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

يونيو) (17 بساريخ) بالرباط  السجارية 

118)،)تمت رقم)118)/)6.

449 P
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 STE GENIUS ART DENTAIRE

SARL
RC(N°: 130.365

راس الها : 111.111 درهم

تعديل
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي))

 8 بساريخ) الشركة  ب قر  املنعقد 

قد تقرر اتخاذ القرار) (،(1(1 يوليو)

بالسعديل السالي):

تفويت الحصص الشركة كالسالي):

الى) نزهة  شكي1  حن  حصة  ((51

دحا�سي حسين حروان.

يوسف) دحا�سي  حن  حصة  ((51

ال دحا�سي ايوب.

القانون) حن  و7) (6 البند) تعديل 

االسا�سي للشركة.

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

سبس 16) (( بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1)،)تمت رقم)116343.

450 P

 STE D.Z CALL CENTRE
SARL AU

تاسيس شركة
املسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 

بساريخ)4)أغسطس)1)1)،)تم تاسيس)

شركة ذات املسؤولية املحدودة والتي)

تم ل الخصائص السالية):

. D.Z CALL CENTRE(:(التس ية

.SARL AU(:(الصفة))القانونية

الهدف االجس اعي):)حركز اتصال.

رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

فئة) حن  ( حصة) (1111 الى) حقس ة 

111))درهم للحصة الواحدة.

 1111 (.. عادل) بوغالب  السيد 

حصة.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

الساسيس النهائي.

حن فاتح يناير الى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة.

عقبة) شارع  (: االجس اعي) املقر 

ع ارة)46)الشقة)))أكدال الرباط.

املسي1):)السيد بوغالب عادل.
السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

145469)باملحك ة السجارية بالرباط.

451 P

DOMAINE HANANE
SARL AU

ب قس�سى عقد عرفي حمرر بساريخ)

تكوين) تم  (،(1(1 أغسطس) (17

نظا7 أسا�سي لشركة ذات املسؤولية)

وحيد) شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالسالي):

 DOMAINE (: التس ية)

.HANANE

الهدف):)ت ارس الشركة االهداف)

السالية):

الحيوانات) وبيع  شراء) الزراعة،)

وتس ين وتربية الحيوانات.

االول،) الطابق  (: االجس اعي) املقر 
زنقة نابولي) (64 ع ارة) (،5 شقة رقم)

املحيط الرباط.
 111.111 (: االجس اعي) راس ال 

حصة قي ة) (1111 درهم حقسم الى)

كل واحدة)111)درهم.

التسيي1):)تم تعيين السيدة حنان)
السعريف) لبطاقة  الحاحلة  زملاط 

ك سي1ة) (X373191 رقم) الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غي1 حمدودة.

وضع) تم  (: ( القانوني) االيداع 

الضبط) كسابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحك ة السجارية بالرباط تمت رقم)

السجل السجاري رقم)65)145)بساريخ)

8))أغسطس)1)1).

452 P

STE DOC HELP
SARL

بساريخ) ب قس�سى عقد عرفي حرر 

تكوين) تم  (،(1(1 أغسطس) (17

نظا7 أسا�سي لشركة ذات املسؤولية)

املحدودة خصائصها كالسالي):

.DOC HELP SARL(:(التس ية

الهدف):)ت ارس الشركة االهداف)

السالية):

النقل الطبي وسيارة اسعاف.

االول،) الطابق  (: االجس اعي) املقر 
زنقة نابولي) (94 ع ارة) (،5 شقة رقم)

املحيط الرباط.
 111.111 (: االجس اعي) راس ال 

حصة قي ة) (1111 درهم حقسم الى)

كل واحدة)111)درهم.

:)تم تعيين السيد أساحة) التسيي1)

عبد النور))الحاحل لبطاقة السعريف)

الوطنية رقم)AE(94(7)ك سي1 وحيد)

للشركة وملدة غي1 حمدودة.

وضع) تم  (: ( القانوني) االيداع 

الضبط) كسابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحك ة السجارية بالرباط تمت رقم)

السجل السجاري رقم)145447 .

453 P

STE STARLOC
SARL AU

RC(N°: 31067

الغي1) العا7  الج ع  ب قس�سى 

يونيو) (5 بساريخ) املنعقد  العادي 

1)1)،)تقرر حا يلي):
حيزاوي) الحق  عبد  السيد  تعيين 

حسي1 جديد للشركة عوض السيدة)

نادية حيزاوي))وذلك ملدة غي1 حمدودة.

تمديث القانون الداخلي للشركة.

رقم) تمت  القانوني  االيداع  تم 

97))بساريخ)11)أغسطس)1)1))لدى)

املحك ة االبسدائية بسال.

454 P

STE DB AGENCEMENT
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد

حؤرخ) عرفي  عقد  ( ب قس�سى)

ت ت) (،(1(1 يوليو) (7 يو7) بالرباط 

لشركة) الساسي�سي  القانون  صياغة 

حمدودة املسؤولية بشريك وحيد لها)

الخصائص السالية):

 STE DB (: التس ية)

.AGENCEMENT

الهدف):)الديكور والسخطيط.

ابن) شارع  (79 (: االجس اعي) املقر 

 6 رقم) شقة  الثاني  الطابق  سينا 

أكدال الرباط.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تاسيس الشركة.

الراس ال):)حدد راس ال الشركة)

في حبلغ)11.111)درهم.

 Mr. عهد تسيي1 الشركة) (: االدارة)

.BERRADA DRISS

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

يناير الى غاية)31)ديس 16.

وتسجيل) القانوني  االيداع  تم 

الشركة بالسجل السجاري لل مك ة)

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 16)

1)1)،)تمت رقم)145317.

455 P

BCV

حكسب االستشارة القانونية بالرباط

الهاتف):)9.54.11).15.37

POLARIS INDUSTRIE HOSP
SARL

RC(N° : 145421

برأس ال : 111.111 درهم

تأسيس شركة
ب قس�سى القانون األسا�سي املؤرخ)

تأسيس) تم  قد  ((1(1 أبريل) ((7 في)

شركة تم ل الخصائص السالية):

 POLARIS (: التس ية)

INDUSTRIE HOSP

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

حسؤولية حمدودة.

اسسي1اد) (: االجس اعي) الهدف 

املسسلزحات) وبيع  وصناعة  وتصدير 

واملعدات واآلالت الطبية.

رأس املال):)111.111)درهم.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
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الحسن) شارع  (: االجس اعي) املقر 
الثاني إقاحة حريم الشقة ب)))أكدال)

الرباط.
:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)
والداكر) عرباني  العزيز  عبد  السيد 

حني1 ملدة غي1 حمدودة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالرباط يو7)))سبس 16)1)1) 

رقم السجل السجاري)116337.
456 P

CNB RENO
شركة حمدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
رأس الها : 111.111 درهم

السجل السجاري رقم 141869
املقر االجس اعي : 15 شارع األبطال

الشقة 4 أكدال الرباط.
املساه ين) ملداوالت  طبقا 
املجس عين بالج ع العا7 غي1 العادي)

بساريخ)5)ف16اير)1)1))تقرر):
املخسار) عدنان  السيد  تعيين 
السعريف) لبطاقة  الحاحل  الجاحعي،)
والسيد) (A7(9857 رقم) الوطنية 
فضلي ج ال الدين،)الحاحل لبطاقة)
 A7(441( رقم) الوطنية  السعريف 
ك سي1ين للشركة ملدة غي1 حمدودة)
حن القانون األسا�سي) (15 تبعا للبند)
حع كاحل الصالحيات للسصرف باسم)

ولصالح الشركة.
تم الوضع القانوني بكسابة الضبط)
لدى املحك ة السجارية بالرباط بساريخ)

3)حارس)1)1))تمت رقم)114671.
قصد النشر
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ماروك أوريزون ترادينك إتيد 
إترافو

ش.ذ.7.7 الشريك الوحيد
 MAROC HORIZON TRADING

ETUDES ET TRAVAUX
SARL AU

تم) األسا�سي،) لنظا7  استنادا 
»حاروك) اإلعالن عن تأسيس شركة)
إترافو») إتيد  ترادينك  أوريزون 
ش.ذ.7.7 الشريك الوحيد والخاضعة)

1)/15)والظهي1 الشريك رقم) لقانون)
لقانون) واملعوض  املس م  ((1.16.11
 1997 ف16اير) (13 96/15)والصادر في)

بيانات الشركة هي كالسالي):
الشريك) ش.ذ.7.7  (: الشكل)

الوحيد.
أوريزون) »حاروك  (: التس ية)
ش.ذ.7.7) إترافو») إتيد  ترادينك 

الشريك الوحيد.
 MAROC HORIZON
 TRADING ETUDES ET TRAVAUX

SARL AU
الحي) (I 61 الرقم) (: العنوان)

الصناعي سيدي قاسم.
رأس املال):)111.111)درهم.

التسيي1):)املوحني الحسن.
األشغال) في  حقاول  (: املوضوع)
حخسلفة والبناء)-)بيع اآلالت واملعدات)
واألدوية) املبيدات  بيع  (- الفالحية)

الفالحية.
حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)
السأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
بالسجل) الشركة  سجلت  لقد 
فاتح) بساريخ  ((8567 رقم) السجاري 
االبسدائية) باملحك ة  ((1(1 سبس 16)

بسيدي قاسم.
عن املسي1 باخسصار
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ELECTRICITE PRECISION
SARL

شركة إلكت1سيتي برسيزيون ش.7.7
شركة ذات املسؤولية املحدودة
549، شارع أبا شعيب الدكالي

الدار البيضاء
السجل السجاري 44911

تفويت الحصص االجس اعية
اسسقالة وتعيين حسي1
تمديد حها7 املسي1

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
ديس 16) ((3 بساريخ) البيضاء) الدار 
119))لشركة)»إلكت1سيتي برسيزيون»)

املحدودة،) املسؤولية  ذات  شركة 

تقرر درهم  (111.111  رأس الها)

حا يلي):

تفويت)771)حصة اجس اعية حن)

طرف السيد لحسن أخطاب لفائدة)

السيد حصطفى أسنان.

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

االسسثنائي املنعقد في الدار البيضاء)

لشركة) ((119 ديس 16) ((3 بساريخ)

ذات) شركة  برسيزيون») »إلكت1سيتي 

رأس الها) املحدودة،) املسؤولية 

111.111)درهم تقرر حا يلي):

الحصص) تفويت  إقرار 

االجس اعية.

أخطاب) لحسن  السيد  اسسقالة 

حن حهاحه ك سي1 للشركة.

أسنان) حصطفى  السيد  تعيين 

حسي1 وحيد للشركة ملدة غي1 حمددة.

التزا7 الشركة بسوقيع حشت1ك بين)

حن) وواحد  أسنان  السيد حصطفى 

أو) السيد حم د أخطاب  (: الشركاء)

السيد) أو  أخطاب  إس اعيل  السيد 

عبد الهادي أخطاب أو السيد ح زة)

أخطاب أو السيدة ياحنة أخطاب أو)

السيدة) أو  أخطاب  فاط ة  السيدة 

زينب أخطاب.

تمديد حها7 املسي1.

حن) و15) (7 (،6 الفصول) تغيي1 

القانون األسا�سي للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء)بساريخ)8))يوليو)1)1))تمت)

رقم)741414.

بيان حخسصر
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 MALEK BNOU ANAS

AL IMAM PRIVE

SARL

شركة حالك بن أنس اإلحا7 الخاصة

ش.7.7

شركة ذات املسؤولية املحدودة

1)1، زنقة شفيع نجم، الحي 

املح دي، الدار البيضاء

السجل السجاري 363753

تفويت الحصص االجس اعية

املصادقة على القانون األسا�سي

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

يوليو) (15 بساريخ) البيضاء) الدار 

1)1))لشركة)»حالك بن أنس اإلحا7)

املسؤولية) ذات  شركة  الخاصة»)

رأس الها) وحيد،) ب شارك  املحدودة 

511.111)درهم تقرر حا يلي):

اجس اعية) حصة  ((511 تفويت)

حن طرف السيد عبد هللا الح داني)

لفائدة السيد يوسف الح داني.

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

االسسثنائي املنعقد في الدار البيضاء)

بساريخ)15)يوليو)1)1))لشركة)»حالك)

شركة) الخاصة») اإلحا7  أنس  بن 

رأس الها) ذات املسؤولية املحدودة،)

511.111)درهم تقرر حا يلي):

الحصص) تفويت  إقرار 

االجس اعية.

حن القانون) و7) (6 تغيي1 الفصول)

األسا�سي للشركة.

األسا�سي) القانون  على  املصادقة 

للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

 (1(1 أغسطس) ((4 بساريخ) البيضاء)

تمت رقم)743736.
بيان حخسصر
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STE LAFAMOVA
SARL

شركة الفاحوفا ش.7.7

شركة ذات املسؤولية املحدودة

61، شارع لالياقوت زاوية حصطفى 

املعاني الطابق الثاني الرقم )6

الدار البيضاء

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

)))أبريل) بساريخ) البيضاء) الدار 

تم وضع القانون السأسي�سي) (،(1(1

لشركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

امل يزات السالية):

LAFAMOVA(-(التس ية):)الفاحوفا

الهدف):

تربية املوا�سي.

(: املاشية) وتربية  املاشية  تجارية 

األبقار،)األغنا7 والدواجن البلدي.

الزراعية) األرا�سي  اسسغالل 

القطاع) في  االستث ارات  وتمقيق 

الزراعي.

حنسجات) في  واملساجرة  تسويق 

األلبان وج يع املنسجات الزراعية.

الع ليات) كل  عاحة  وبصفة 

املالية،) الصناعية،) السجارية،)

بطريقة) املرتبطة  واملنقولة  العقارية 

حن) بأي  حباشرة  غي1  أو  حباشرة 

األهداف املبينة أعاله والتي ت كن حن)

تن ية الشركة.

شارع) (،61 (: االجس اعي) املقر 

املعاني) حصطفى  زاوية  لالياقوت 

الدار) (6( الرقم) الثاني  الطابق 

البيضاء.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السأسيس.

في) حمدد  الرأس ال  (: الرأس ال)

 1111 إلى) حقس ة  درهم  (111.111

للحصة) درهم  (111 فئة) حن  حصة 

وحسندة حمررة  ج يعها   الواحدة 

إلى):

 911 أفرفاز) حصطفى  السيد 

حصة.

السيد حسن أفقي1)111)حصة.

القانوني) لالحسياط  (%5 (: األرباح)

سواء) الشركاء) تقدير  والباقي حسب 

يوزع أو ينقل.

حسي1) بصفة  تعيين  (: التسيي1)

السيد) حمددة  غي1  وملدة  للشركة 

حسن أفقي1.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء،)بساريخ)6))أغسطس)1)1) 

تمت رقم)743937.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

رقم) البيضاء) بالدار  السجاري 

.4711(7
بيان حخسصر
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TR 10

SARL ASS UN

شركة تر 11 ش.7.7

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ب شارك وحيد

61، شارع لالياقوت زاوية حصطفى 

املعاني الطابق ) رقم 85

الدار البيضاء

السجل السجاري 813)33

تصفية الشركة
العا7) الج ع  قرار  ب قس�سى 

االسسثنائي املنعقد في الدار البيضاء)

لشركة) ((1(1 حارس) (31 بساريخ)

املسؤولية) ذات  شركة  »تر)11»)

رأس الها) وحيد  ب شارك  املحدودة 

االجس اعي) حقرها  درهم  (111.111

شارع لالياقوت) (،61 الدار البيضاء،)

))رقم) زاوية حصطفى املعاني الطابق)

85،)تقرر حا يلي):

بعد) للشركة  النهائية  السصفية 

تقديم السقرير وإبراء)ذحة املصفي.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

 (1(1 سبس 16) (( بساريخ) البيضاء،)

تمت رقم)744611.
بيان حخسصر
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RAZAKA - IMMOBILIER
SARL

AU(CAPITAL(DE 1.010.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : BOULEVARD

 MOHAMED(V, RESIDENCE

DOS(MARES, 2° ETAGE, N°24

TANGER 

RC : 34415

ب وجب عقد عرفي حؤرخ بساريخ)

عن) السنازل  تم  (،(1(1 يوليو) فاتح 

لشركة)) االجس اعية  الحصص  كاحل 

 RAZAKA( -( IMMOBILIER( SARL

تغيي1) حع  بقشوش  حسن  للسيد 

(: حن) للشركة  القانوني  الشكل 

.RAZAKA(-(IMMOBILIER(SARL

 RAZAKA( -( IMMOBILIER (: إلى)

حسؤولية) ذات  شركة  (SARL AU

حمدودة بشريك وحيد.

اسسقالة املسي1ين السابقين):

حسن بنفايدة.

عبد الفساح بنخدة.

عبد القادر رحاوي.

وتعيين حسي1 جديد السيد حسن)

بوقشوش.

لدى) القانوني  اإليداع  سيسم 

املحك ة السجارية بطنجة.

463 P

CAFE JAWAHIR KHEMISSET
االسسثنائي) العا7  الج ع  قرر 

املنعقد في)8))أغسطس)1)1)):

تصفية الشركة.

الحسن) بوصوف  السيد  تعيين 

رقم) (: السالي) بالعنوان  لها  حصفيا 

السال7) حي  انزران  بئ1  شارع  (1

الخ يسات.

الضبط) بكسابة  اإليداع  تم 

بالخ يسات) االبسدائية  باملحك ة 

أغسطس) (( بساريخ) (1134 تمت رقم)

.(1(1
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ARBRE ET BAMBOUS

SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

شركة حمدودة املسؤولية

تفويت حصص اجس اعية

حمرر) عرفي  عقد  ب قس�سى 

فإن السيدة) (،(1(1 حاي) (19 بساريخ)

سعيد) للسيد  باعت  أسية،) غازي 

شاكر،)ج يع حصصها االجس اعية،)

 ARBRE شركة) في  ت لكها  التي 

حمدودة) شركة  (ET BAMBOUS

املسؤولية،)رأس الها)511.111)درهم)

وحقرها االجس اعي يوجد بالقنيطرة،)

دوار الحنشة،)سيدي) طريق الرباط،)

الطيبي.

اسسقالة السيدة غازي أسية حن)

حهاحها ك سي1ة.

تعيين السيد أغشوي فريد ك سي1)

وحيد للشركة.

تغيي1 الشكل القانوني للشركة حن)

شركة حمدودة املسؤولية إلى شركة)

شريك) ذات  املسؤولية  حمدودة 

وحيد.

الضبط) بكسابة  اإليداع  تم 

بالقنيطرة،) االبسدائية  باملحك ة 

رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) ((6 في)

.788(8
الخالصة والبيان

)املسي1

465 P
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 STE G-STOF DE

CONSULTING

SARL AU

السأسيس

العرفي) العقد  شروط  حسب 

تم) (،(1(1 أغسطس) ((5 بساريخ)

لشركة) األسا�سي  النظا7  تأسيس 

حمدودة املسؤولية للشريك الوحيد)

وذلك حسب امل يزات السالية):

 STE( G-STOF( DE (: التس ية)

CONSULTING SARL AU

الشكل القانوني):)شركة حمدودة)

املسؤولية للشريك الوحيد.

الثاني) الطابق  (: االجس اعي) املقر 

املجاعرة) تجزئة  (16 ع ارة) (3 رقم)

جرف امللحة إقليم سيدي قاسم.

الغرض والغاية):

حكسب االستشارة في التسيي1.

حركز أع ال.

السوطين.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تسجيل الشركة في السجل السجاري.

 111.111 (: الخاص) املال  رأس 

حصة) (411 على) حقس ة  درهم 

لكل) درهم  (111 فئة) حن  اجس اعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.

الحاحل) الحربول  حم د  السيد 

رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

GJ(8753)-)411)حصة.

حن) ابسداء) (: االجس اعية) السنة 

فاتح يناير إلى)31)ديس 16 حن كل سنة.

السيد حم د الحربول)) (: املديرية)

ملدة غي1 حمدودة.

باملحك ة) تم  (: القانوني) اإليداع 

بساريخ قاسم  بسيدي   االبسدائية 

7))أغسطس)1)1).

رقم السجل السجاري)317.
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COURTIKA شركة
ش.ذ.7.7
تأسيس

حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة بساريخ)5))أغسطس)1)1) 
COURTIKA شركة) تأسيس  تم 

ش.ذ.7.7.
إقاحة حريم ب) (: املقر االجس اعي)

شارع غاندي حكسب)4)القنيطرة.
الهدف االجس اعي):)حركز االتصال.
الع ليات) كل  عاحة  وبصفة 
لها) التي  واملالية  والعقارية  السجارية 
حن) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

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

السأسيس النهائي.
السيد) إلى  أسند  (: التسيي1)
الدريوش) السيد  الغالي،) تاج وعتي 

حمسن والسيد حلمي حم د.
رأس املال حدد في حبلغ)111.111 
حصة) (1111 إلى) حقس ة  درهم،)
سدد) للحصة،) درهم  (111 بقي ة)

اكسسابها وتوزيعها كالسالي):
السيد حلمي حم د)511)حصة.

 311 الغالي) تاج وعتي  السيد 
حصة.

 (11 حمسن) الدريوش  السيد 
حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
االبسدائية) املحك ة  لدى  القانوني 
السجاري) بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 
بساريخ) (557(7 بالقنيطرة تمت رقم)

فاتح سبس 16)1)1).
467 P

STE YOUSOU TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي): الزنقة 196 و185
حي باب فاس، القنيطرة

تأسيس شركة
حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 
بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

السالية):

 STE YOUSOU (: التس ية)

TRANS SARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة بشريك وحيد.

 196 الزنقة) (: االجس اعي) املقر 

و185)حي باب فاس القنيطرة.

حوضوع الشركة):)

املقاولة في نقل املسسخدحين.

املقاولة في نقل البضائع.
رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 

درهم) (111.111 حبلغ) في  الشركة 

اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 

حمررة) للواحدة،) درهم  (111 بقي ة)

بكاحلها،)حكستبة وحوزعة على الشركاء)

كالسالي):

 1111 فرحاوي) يوسف  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة.

التسيي1):)أسند إلى السيد يوسف)

الحاحل) الجنسية حغربية،) فرحاوي،)

.G636511(للبطاقة الوطنية رقم

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16.
السجاري) بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تمت)
أغسطس) ((6 بساريخ) (55671 رقم)

.(1(1

468 P

STE POKELAND TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي): رقم 75، حي

الوفاء )، البوشتيين، القنيطرة

تأسيس شركة
حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 

بالقنيطرة،)تم وضع القانون األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفات) ذات  وحيد  بشريك 

السالية):

 STE POKELAND (: التس ية)

TOURS SARL AU

املسؤولية) ذات  شركة  (: الشكل)

املحدودة بشريك وحيد.

حي) (،75 رقم) (: االجس اعي) املقر 

الوفاء )، البوشتيين، القنيطرة.

حوضوع الشركة):)

املقاولة في نقل املسسخدحين.

املقاولة في نقل البضائع.

رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 

درهم) (111.111 حبلغ) في  الشركة 

اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 

حمررة) للواحدة،) درهم  (111 بقي ة)

بكاحلها،)حكستبة وحوزعة على الشركاء)

كالسالي):

السيد وليد وح زة)1111)حصة.

املدة):)99)سنة.

وليد) السيد  إلى  أسند  (: التسيي1)

الحاحل) حغربية،) الجنسية  وح زة،)

.G715891(للبطاقة الوطنية رقم

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16.

السجاري) بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تمت)

أغسطس) ((6 بساريخ) (55669 رقم)

.(1(1

469 P

WIND VAG NEOC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي): رقم 6)، زنقة عبدة

بطانة، سال

السجل السجاري رقم 9)64) سال

تفويت حصص اجس اعية
تعيين حسي1 جديد

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

 WIND VAG لشركة) عادي،) الغي1 

باإلج اع) تقرر  (،NEOC SARL AU 

حا يلي):
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حج وع) تفويت  على  املصادقة 

حصة) (1111 أي) الحصص،)

اجس اعية بقي ة)111)درهم للحصة،)

في حلك السيد بنشركي كريم،)لفائدة)

الحاحل) بنقدور،) إدريس  السيد 

.LE18989(للبطاقة الوطنية رقم

بنشركي) السيد  اسسقالة  قبول 

كريم حن حها7 تسيي1 الشركة وتعيين)

وحيد) حسي1  بنقدور  إدريس  السيد 

 WIND VAG NEOC SARL لشركة)

.AU

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسال،)بساريخ)5))أغسطس)

1)1))تمت رقم)34891.

470 P

SOCIETE KARIMIN-STUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

املقر االجس اعي): تيفلت، ج اعة 

بويميى الحجاحي، الخ يسات

السجل السجاري رقم 8113) 

الخ يسات

رفع رأس ال الشركة
خفض رأس ال الشركة

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

 SOCIETE لشركة) عادي،) الغي1 

قرر) (،KARIMIN-STUD( SARL( AU

الشريك الوحيد حا يلي):

 11.111 رفع رأس ال الشركة حن)

درهم وذلك) ((1.111.111 إلى) درهم 

اجس اعية) حصة  (199911 بإصدار)

للحصة،) درهم  (111 بقي ة) جديدة 

حررت بكاحلها ب قاصاة حع الحساب)

الجاري للشركاء)كالسالي):

 199911 احم د) كري ين  السيد 

حصة اجس اعية جديدة.

حن) الشركة  رأس ال  خفض 

 3.111.111 إلى) درهم  ((1.111.111

درهم،)وذلك بمذف)171111)حصة)

اجس اعية،)حن أجل احسصاص العجز)

السابق في حدود)17.111.111)درهم

وقد أصبح رأس ال الشركة حمدد)

3.111.111)درهم حقسم إلى) في حبلغ)

بقي ة) اجس اعية  حصة  (31.111

111)درهم للواحدة،)حمررة بكاحلها،)

الشركاء على  وحوزعة   حكستبة،)

كالسالي):

 31.111 احم د) كري ين  السيد 

حصة اجس اعية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) بالخ يسات،) االبسدائية 

الرقم) تمت  ((1(1 أغسطس) ((5

السمليلي))49.

471 P

CAP ECO BIO 3000
SARL

الرأس ال االجس اعي : 111.111 

درهم

املقر االجس اعي : تجزئة 1188 

املنطقة الصناعية الساكنية 

القنيطرة

بساريخ) العرفي  العقد  ب قس�سى 

املساه ون) قرر  ((119 أكسوبر) (18

 CAP ECO BIO 3111 SARL(للشركة

درهم) (111.111 رأس الها االجس اعي)

حا يلي):

تمويل الحصص):

للشركة) حصة  (811 تمويل)

 MARITA  IMMOBILIERE SARL

بولكوط) السيد  صاحبها  في  امل ثلة 

عبد) البورا�سي  السيد  لفائدة  رحال 

الرحيم.

للسيد) حصة  ((11 تمويل)

السيد) لفائدة  ع ر  بنسلي ان 

البورا�سي عبد الرحيم.

بالسالي يصبح الرأس ال االجس اعي)

للشركة حقسم على الشكل السالي):

 1111 الرحيم) عبد  البورا�سي 

حصة.

تغيي1 النشاط االجس اعي):

تغيي1 النشاط االجس اعي للشركة)

كالسالي):

اإلدارة واالسسغالل الزراعي.

اسسقالة املسي1):

اسسقالة السيد بولكوط رحال حن)

 18 حهاحه ك سي1 للشركة ابسداء)حن)

أكسوبر)119).

تعيين املسي1):

عبد) البورا�سي  السيد  تعيين 

الرحيم حسي1 وحيد للشركة ملدة غي1))

حمدودة.

تمويل الشكل القانوني للشركة.

للشركة) القانوني  الشكل  تمويل 

حن شركة ذات حسؤولية حمدودة إلى)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

شريك وحيد.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) بالقنيطرة،) االبسدائية 

(،(185 تمت رقم) (،(1(1 أغسطس)

 4((31 رقم) السجاري  السجل 

القنيطرة.
ب ثابة بيان وحقسطف

472 P

MOUTAAKIL
شركة ذات حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد

رأس الها : 111.111 درهم

E املقر االجس اعي): رقم 5، بلوك

حج وعة 17، حي الوحدة

سيدي يميى الغرب

الحل املبكر للشركة
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

(،(1(1 يناير) (17 الغي1 عادي بساريخ)

لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 

MOUTAAKIL(-(SARL(AU،)حا يلي):

املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.

حم د) السيد  املسي1  اسسقالة 

اشعيك حن حها7 تسيي1 الشركة.

اشعيك،) حم د  السيد  تعيين 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاحل 

)G14613)بصفسه حصفي للشركة.

تمديد حقر تصفية الشركة باملقر)

االجس اعي للشركة أعاله.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) سلي ان،) بسيدي  االبسدائية 

31)أغسطس)1)1).

473 P

MIDO RECYCLAGE
شركة ذات حسؤولية حمدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 11.111 درهم

B املقر االجس اعي): رقم 41، بلوك

حج وعة )4، حي الوحدة )/)

سيدي يميى الغرب

الحل املبكر للشركة
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

الغي1 عادي بساريخ))1)ديس 16)119)،)

 MIDO قرر الشريك الوحيد لشركة)

RECYCLAGE(-(SARL(AU،)حا يلي):

املبكر) الحل  على  املصادقة 

للشركة.

حم د) السيد  املسي1  اسسقالة 

بوحاط حن حها7 تسيي1 الشركة.

بوحاط،) حم د  السيد  تعيين 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاحل 

G6746(1)بصفسه حصفي للشركة.

تمديد حقر تصفية الشركة باملقر)

االجس اعي للشركة أعاله.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) سلي ان،) بسيدي  االبسدائية 

رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) (31

.154/(1(1

474 P

RESIDENCES MEHDIA شركة
ش.ذ.7.7

تأسيس
حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

((،(1(1 يوليو) ((9 بساريخ) بالقنيطرة،)

 RESIDENCES شركة) تأسيس  تم 

MEHDIA)ش.ذ.7.7.
 1771 رقم) (  : االجس اعي  املقر 

قصبة حهدية القنيطرة.

اإلنعاش) (: االجس اعي) الهدف 

العقاري.
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الع ليات) كل  عاحة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  السجارية 

حن) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن ية الشركة.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.
التسيي1 أسند إلى):)السيد حغراوي)

هشا7.

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديس 16 حن كل سنة.
رأس املال):)حدد في حبلغ)111.111 

حصة) (1111 إلى) حقس ة  درهم،)

سدد) للواحدة،) درهم  (111 بقي ة)

اكسسابها وتوزيعها كالسالي):

السيد حغراوي هشا7)511)حصة.

 511 يوسف) حغراوي  السيد 

حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبسدائية) املحك ة  لدى  القانوني 
السجاري) بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

بساريخ (55779  بالقنيطرة تمت رقم)

3)سبس 16)1)1).

475 P

STE BA EVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي):)3)، شارع أنوال

ع ارة فلوري 11، املكسب رقم 4

حي وزا، القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة،) عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم) (،(1(1 أغسطس) ((7 بساريخ)

وضع القانون األسا�سي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفات السالية):

 STE BA EVENTS (: التس ية)

SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجس اعي):)3)،)شارع أنوال،)

(،4 رقم) املكسب  (،11 فلوري) ع ارة 

حي وزا،)القنيطرة.

حوضوع الشركة):)

االستشارة في التسيي1))السياحي).

عالقة) له  حا  كل  عاحة  وبصفة 

بنشاط الشركة.

رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 

درهم) (111.111 حبلغ) في  الشركة 

اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 

حمررة) للواحدة،) درهم  (111 بقي ة)

بكاحلها،)حكستبة وحوزعة على الشركاء)

كالسالي):

السيد ال16كة عادل)1111)حصة.

املدة):)99)سنة.

أسند إلى السيد ال16كة) (: التسيي1)

عادل.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16.

السجاري) بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تمت)

رقم)55789)بساريخ)3)سبس 16)1)1).

476 P

MOKRIM TRAVEL شركة
ش.ذ.7.7 ذات شريك وحيد

حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

أغسطس) ((5 بساريخ) بالقنيطرة،)

 MOKRIM(1)1)،)تم تأسيس شركة

شريك) ذات  ش.ذ.7.7.) (TRAVEL

وحيد.

4)شارع) 3))رقم) (: املقر االجس اعي)

حي وزا) (11 فلوري) إقاحة  أنوال 

القنيطرة.

نقل) (: االجس اعي) الهدف 

املسسخدحين.

الع ليات) كل  عاحة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  السجارية 

حن) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن ية الشركة.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

السيد حكريم) (: التسيي1 أسند إلى)

عبد الرزاق.

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديس 16 حن كل سنة.

رأس املال):)حدد في حبلغ)111.111 

حصة) (1111 إلى) حقس ة  درهم،)

سدد) للواحدة،) درهم  (111 بقي ة)

اكسسابها وتوزيعها كالسالي):

 1111 السيد حكريم عبد الرزاق)

حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبسدائية) املحك ة  لدى  القانوني 
السجاري) السجل  وقيد  بالقنيطرة 

بساريخ (55781  بالقنيطرة تمت رقم)

3)سبس 16)1)1).
حن أجل املسسخرج واإلشارة

477 P

EL KAADA TRANS شركة
ش.ذ.7.7 ذات شريك وحيد

حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

أغسطس) ((4 بساريخ) بالقنيطرة،)

 EL KAADA(1)1))تم تأسيس شركة

TRANS)ش.ذ.7.7 ذات شريك وحيد.

4)شارع) 3))رقم) (: املقر االجس اعي)

حي وزا) (11 فلوري) إقاحة  أنوال 

القنيطرة.

نقل) (: االجس اعي) الهدف 

املسسخدحين.

الع ليات) كل  عاحة  وبصفة 

لها) التي  واملالية  والعقارية  السجارية 

حن) والتي  الشركة،) بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن ية الشركة.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

التسيي1):)أسند إلى السيد القعدة)

عبد الرحيم.

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

يناير إلى)31)ديس 16 حن كل سنة.

رأس املال حدد في حبلغ)111.111 

حصة) (1111 إلى) حقس ة  درهم،)

سدد) للحصة،) درهم  (111 بقي ة)

اكسسابها وتوزيعها كالسالي):

السيد القعدة عبد الرحيم)1111 

حصة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

االبسدائية) املحك ة  لدى  القانوني 

السجاري) بالسجل  وقيد  بالقنيطرة 

بالقنيطرة تمت رقم)55783)بساريخ)3 

سبس 16)1)1).

478 P

كارفور ميديكال
ش.7.7

رأس الها : 4.511.111 درهم

حقرها : 45 زنقة سبو، أكدال

الرباط

الج ع) حمضر  ب قس�سى 

يناير) (( بساريخ) املنعقد  االسسثنائي 

1)1))تقرر حا يلي):

هللا) عبد  السيد  اسسقالة 

وتنصيب) حهاحه  حن  إدوخسان 

البطاقة) رقم  حزواري  زهوة  السيدة 

QA95461)ك سي1ة جديدة) الوطنية)

للشركة،)وتغيي1 البند)15)حن القانون)

األسا�سي للشركة.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 

يوليو) ((7 بساريخ) (115815 تمت رقم)

.(1(1

479 P

STE RAAM PRESTIGE
SARL

شركة حمدودة املسؤولية

رأس الها : 111.111 درهم

 CHEZ STE S.A : املقر االجس اعي

DOMICOM IMMB N°((6

 1er(ETAGE(APP. A.BUREAU

N°1ET2 AIN(ELHAYAT(SKHIRAT

تأسيس شركة
في حؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس شركة) تم  ((1(1 يوليو) ((1

ذات املسؤولية املحدودة والتي تس يز)

ب ا يلي):

 STE(التس ية االجس اعية):)شركة

RAAM PRESTIGE SARL
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حوضوع الشركة في املغرب ك ا في)
الخارج):

أشغال البناء.
أشغال حخسلفة.

 CHEZ STE (: االجس اعي) املقر 
S.A DOMICOM IMMB N°((6 

 1er ETAGE APP. A.BUREAU
N°1ET( AIN ELHAYAT SKHIRAT

املدة):)حددت حدة الشركة في)99 
سنة ابسداء)حن تاريخ تأسيسها النهائي)
حا عدا في حالة فسخها أو ت ديدها)
القوانين) عليه  تنص  حا  حسب 

األساسية.
 111.111 في) حمدد  (: الرأس ال)
درهم حقس ا إلى)1111)حصة بقي ة)

111)درهم للحصة.
:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

السيد ع ر الكوط.
 N/11/11(تبسدئ السنة املالية في

وتنسهي في)N/1(/31)حن كل سنة.
الشركة) تسجيل  تم  وقد 
بساريخ) بالس ارة  االبسدائية  باملحك ة 
(: رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) (18

.131457
480 P

شركة بيرنا
ش.ذ.7.7

BIRNA SARL
تعديل

سجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم) (،(1(1 حاي) (1( بساريخ) ب16شيد،)

تقرير حا يلي):
لشركة) القانوني  الشكل  تغيي1 
»العرفان»)حن شركة حدنية للعقارات)

إلى شركة ذات حسؤولية حمدودة.
شركة) حن  التس ية  تغيي1 

»العرفان»)إلى شركة)»بي1نا».
للشركة) الغرض االجس اعي  تغيي1 

إلى):
حنعش عقاري.
حمطة بنزين.

الفمص السقني.
حسي1 البناء.

حطعم،)حشغل حقهى.
حسجر حسعدد السلع.

تاجر العقارات.

السجارة.

حشغل أع ال حخسلفة.

تغيي1 املقر االجس اعي إلى العنوان)

السالي):)رقم)1)تجزئة الع ران الطابق)

الثاني املكسب)3)حد السوالم برشيد.

للسيد) دائ ا  التسيي1  أسند 

حصطفى هدنا.

سجل) عرفي  عقد  وب قس�سى 

ب16شيد،)بساريخ))))حاي)1)1)،)وقبل)

تم تقرير) السقييد بالسجل السجاري،)

حا يلي):

حصة في حلكية السيد) (511 بيع)

السيد) لفائدة  هدنا  حصطفى 

حصطفى عبدوني.

111)حصة في حلكية السيدة) بيع)

حصطفى) السيد  لفائدة  هدنا  زينب 

عبدوني.

تقسيم) فإن  سبق  ملا  ونتيجة 

الحصص أصبح ك ا يلي):

 611 عبدوني) املصطفى  السيد 

حصة.

السيدة زينب هدنا)611)حصة.

 311 هدنا) املصطفى  السيد 

حصة.

باملحك ة) إيداعه  تم  والكل 

يونيو) (3 بساريخ) ب16شيد  االبسدائية 

.(1(1

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالسجل)

السجاري ب16شيد بساريخ)3)يونيو)1)1) 

تسجيل) وتم  ((1(1/(71 رقم) تمت 

الشركة بالسجل السجاري لدى نفس)

املحك ة ب16شيد تمت رقم)13597.
حن أجل الخالصة والبيان

ائس انية)»كونت كلي1»

481 P

STE BIGOUSSE GR
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية)

حمدودة،)ذات املواصفات السالية):

 STE BIGOUSSE GR (: التس ية)

ش.7.7 ش.و.

املقر):)15)شارع األبطال شقة رقم)

4)أكدال الرباط.

النشاط السجاري):

املباني أو الحانات))حقاول).

إلخ) الطرق،) أفنيوز،) الحدائق،)

)حقاول أع ال الصيانة أو الصيانة).

املدة):)99)سنة.
درهم،) (111.111 (: املال) رأس 

بم لها السيد كرفتي) حؤدات كاحلة،)

حم د.

التسيي1):)السيد كرفتي حم د ملدة)

غي1 حمدودة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجاري لل مك ة السجارية بالرباط)

رقم) تمت  ((1(1 سبس 16) (( بساريخ)

.145457
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INSIGHT SYSTEM MAROC 
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية)

حمدودة،)ذات املواصفات السالية):

 INSIGHT SYSTEM ( (: التس ية)

MAROC)ش.7.7 ش.و.

بكر) أبو  ساحة  (،(1 (: املقر)

أكدال،) (،8 رقم) شقة  الصديق،)

الرباط.

النشاط السجاري):

حملل،) )ح16حج،) املعلوحيات)

حص م).

املدة):)99)سنة.
درهم،) (111.111 (: املال) رأس 

حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)111 

بم لها السيد) درهم،)حؤدات كاحلة،)

بل احي العربي.

العربي) بل احي  السيد  (: التسيي1)

ملدة غي1 حمدودة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 
السجاري لل مك ة السجارية بالرباط)
تمت رقم)145459)بساريخ)))سبس 16)

.(1(1
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DAROU SALAM BOUTIQUE
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية)
حمدودة،)ذات املواصفات السالية):

 DAROU SALAM ( (: التس ية)
BOUTIQUE)ش.7.7 ش.و.

بكر) أبو  ساحة  (،(1 (: املقر)
أكدال،) (،8 رقم) شقة  الصديق،)

الرباط.
النشاط السجاري):

تجارة عاحة.
أو) )تاجر  والسصدير) االسسي1اد 

وسيط).
نقل البضائع عن طريق السيارات،)
تزيد) أو  حتساوية  املعس دة  الح ولة 

عن)15)طنا))حقاول).
املدة):)99)سنة.

درهم،) (111.111 (: املال) رأس 
حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)111 
درهم،)حؤدات كاحلة،)بم لها السيدة)

حا7 آنطا دبوب.
التسيي1):)السيدة حا7 آنطا دبوب،)

ملدة غي1 حمدودة.
بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 
السجاري لل مك ة السجارية بالرباط)
تمت رقم)145461)بساريخ)))سبس 16)

.(1(1
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STE ANIR CAR
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
وذات الشريك الوحيد

رأس الها : 111.111 درهم
زنقة الحسن األول، رقم 11، 

الخ يسات
ب وجب حمضر الج ع العا7 املنعقد)
بالخ يسات بساريخ)7))أغسطس)1)1) 

تقرر حا يلي):
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القدوري) السيدة  اسسقالة  (- (1

غزالن حن حهاحها ك سي1ة للشركة.

))-)تعيين السيدة القدوري سها7)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحلة 

للشركة) ك سي1ة  (Q315893 رقم)

وذلك ملدة غي1 حمدودة.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط)

بالخ يسات) االبسدائية  باملحك ة 

رقم) تمت  ((1(1 سبس 16) (( بساريخ)

1137)السجل السجاري رقم)7483).

485 P

 HAMMOU SERVICE

CONSULAIRE RABAT

SARL

I.C.E N°11(365185111136

تأسيس شركة حمدودة املسؤولية

بساريخ) حؤرخ  عرفي   بعقد 

31)أغسطس)1)1))وحسجل بالرباط)

تم) (،(1(1 سبس 16) فاتح  بساريخ 

السيد) طرف  حن  الشركة  تأسيس 

رقم) وطنية  بطاقة  ح و،) الحبيب 

كودار،) كريم  والسيد  (A4(5753

حع) (A334713 رقم) وطنية  بطاقة 

حسي1ا) ح و  الحبيب  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غي1 حمدودة.

الخدحات) (: الشركة) أهداف 

اإلدارية.

الرأس ال):)11.111)درهم حقس ة)

درهم) (111 حصة حن فئة) (111 إلى)

حقس ة كاآلتي):

السيد كريم كودار)51)حصة)؛

والسيد الحبيب ح و)51)حصة.

تسجيل) تم  (: السجاري) السجل 

بالرباط) السجاري  بالسجل  الشركة 

 116368 رقم) تمت  (145467 رقم)

بساريخ)3)سبس 16)1)1).

486 P

DAWHA DISTRIBUTION
SARL

I.C.E N°11(5989311111(1
تأسيس شركة حمدودة املسؤولية

بساريخ) حؤرخ  عرفي   بعقد 
31)أغسطس)1)1))وحسجل بالرباط)
تم) (،(1(1 سبس 16) فاتح  بساريخ 
السيد) طرف  حن  الشركة  تأسيس 
رقم) وطنية  بطاقة  العطار،) ح زة 
والسيدة زينب العطار،) (AE18(149
حع) (AE(94694 رقم) وطنية  بطاقة 
حسي1ا) العطار  ح زة  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غي1 حمدودة.
أهداف الشركة):)اسسي1اد وتصدير)
واسسي1اد) الغذائية  املنسوجات 

وتصدير ج يع أنواع املعدات.
درهم) (111.111 (: الرأس ال)
فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 

111)درهم حقس ة كاآلتي):
السيد ح زة العطار)951)حصة)؛
والسيدة زينب العطار)51)حصة.

تسجيل) تم  (: السجاري) السجل 
بالرباط) السجاري  بالسجل  الشركة 
 116367 رقم) تمت  (145465 رقم)

بساريخ)3)سبس 16)1)1).
487 P

ديوان األسساذ خليل حسمد
حوثق بوجدة

شارع حم د الخاحس،)إقاحة ال16كة،)الطابق)
األول،)رقم)6

الهاتف):)66 44 71 1536

كاربوغيون ديستربسيون
ش.ذ.7.7 ش.و

الشركة ذات املسؤولية املحدودة 
حسي1 وحيد

رأس الها االجس اعي : 111.111 درهم
رقم السجل السجاري : 35479
حقرها االجس اعي بوجدة، حي 

القدس، إقاحة حدائق الشرق، 
ع ارة )أ) الطابق األول، شقة أ 115

تأسيس
حن) حرر  توثيقي  عقد  ب قس�سى 
حوثق) حسمد  خليل  األسساذ  طرف 
 (1(1 أغسطس) (5 بساريخ) بوجدة 
أغسطس) (11 حسجل بوجدة بساريخ)
 1(535 رقم) اإليداع  سجل  ((1(1

وضع) تم  حجانا،) باسسخالص  األحر 

ذات) لشركة  األسا�سي  القانون 

شريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد،)امل يزات اآلتية):

»كاربوغيون) (: التس ية)

ديست1بسيون»)ش.ذ.7.7 ش.و.

هذه) تقو7  (: االجس اعي) الهدف 

بالخارج) أو  باملغرب  سواء) الشركة 

بالع ليات اآلتية):

حمطة الوقود)؛

توزيع املواد البت1ولية)؛

بيع تجهيزات السيارات)؛

خدحات أخرى.

املقر االجس اعي):)بوجدة،)حي القدس،)

)أ)) ع ارة) الشرق،) حدائق  إقاحة 

الطابق األول،)شقة أ115.

املساه ين) قد7  (: املساه ات)

للشركة املساه ات السالية):

 111.111 حو�سي) توفيق  السيد 

درهم)؛

املج وع)111.111)درهم.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

 111.111 االجس اعي حمدد في حبلغ)

حصة حن) (1111 إلى) درهم حقس ة 

يقسم) واحدة  لكل  درهم  (111 فئة)

على الشكل السالي):

السيد توفيق حو�سي)1111)حصة)

اجس اعية)؛

املج وع)1111)حصة اجس اعية.

:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

حسي1) بصفسه  حو�سي  توفيق  السيد 

غي1) ملدة  املذكورة  للشركة  وحيد 

حمدودة.

تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط)

بساريخ) بوجدة  السجارية   املحك ة 

8))أغسطس)1)1))تمت رقم)1813.
نسخة قصد النشر والبيان

األسساذ خليل حسمد

487 P مكرر

 CHARLESTON

MULTISERVICES

SARL AU

 شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات شريك وحيد

رأس الها : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : 1) ساحة أبو بكر 

الصديق، شقة 8، أكدال، الرباط

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

ذات) لشركة  ((1(1 أغسطس) (18

حسؤولية حمدودة ذات شريك وحيد)

السجارية) باملحك ة  الشركة  سجلت 

بساريخ) (145433 رقم) تمت  بالرباط 

باملواصفات) ((1(1 أغسطس) (18

السالية):

 CHARLESTON (: التس ية)

ذات) ش.7.7  (MULTISERVICES

شريك وحيد.

هدف الشركة):

تصدير واسسي1اد لج يع البضائع)؛

االستشارات الوطنية والدولية)؛

السقنية) الخدحات  ج يع  تقديم 

لج يع أنواعها.

املقر االجس اعي):)1))ساحة أبو بكر)

الصديق،)شقة)8،)أكدال،)الرباط.

رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 

درهم كلها للسيد) (111.111 الشركة)

.UGBO CHARLES OMOGHARE

املدة):)99)سنة.

إحكانيات) بج يع  املساه ات 

الناشئة) الشركات  أو  لل قاوالت 

إنشاء) وبطريقة  االجس اعي  بالهدف 

تسجيل،) املعطيات،) شركة جديدة،)

اندحاج) االجس اعي،) الحق  شراء)

املهس ة) املج وعات  وحشاركة 

باالقسصاد والتسيي1.

الشركة حسي1ة حن طرف السيد)

.UGBO OMOGHARE CHARLES

488 P
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ISODUR FACTORY
SARL

تعديل
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

لشركة)ISODUR FACTORY)الكائنة)

ب):)49)شارع أطلس،)شقة)4،)الرباط)

أكدال واملؤرخ في)7)يوليو)1)1))قرر)

الشركاء)حا يلي):

(: للشركة) ثاني  حسي1  تعيين  (- (1

زكرياء) السيد  بسعيين  الشركاء) قا7 

إلى) للشركة  ثاني  ك سي1  السعداني 

جانب املسي1 األول السيد رستسالف)

املسي1ين) ليصبما  سالنكوف 

الوحيدين للشركة.

قا7) (: االجس اعي) اإلحضاء) (- ((

اإلحضاء) باعس اد  العا7  الج ع 

الشخ�سي ألحد املسي1ين على ج يع)

أحا7) الوثائق املسعلق بالشركة سواء)

املؤسسات الع وحية أو الخصوصية)

وخاصة الوثائق البنكية حن شيكات)

وحواالت وغي1ها.

األسا�سي) القانون  تعديل  (- (3

السعديل) بإدخال  وذلك  (: للشركة)

يقسضيه) ملا  ووفقا  الذكر  السالف 

القانون.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط)

رقم) تمت  ((1(1 سبس 16) (3 في)

.116389
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STE DALIAS IMMO
SARL

تبعا لقرار الج ع العا7 االسسثنائي)

 STE DALIAS IMMO« لشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  («SARL

درهم) (111.111 رأس الها) املحدودة 

شارع) (518 رقم) االجس اعي  وحقرها 

حم د الخاحس قلعة السراغنة تقرر)

بساريخ)16)يونيو)1)1)):

511)حصة بموزة السيد) تفويت)

عبد) السيد  إلى  الصالحي  السعيد 

العالي نيناع.

السيد) بموزة  حصة  (51 تفويت)

بويا) السيد  إلى  الصالحي  السعيد 

ح يد.

ح يد) بويا  السيد  اسسقالة 

وتعيين السيد عبد العالي نيناع حسي1)

للشركة.

للشركة) االجس اعي  املقر  تغيي1 

املركب) (37 ع ارة) (7 شقة رقم) (: إلى)

قلعة) واالقسصادي  االجس اعي 

السراغنة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يو7) السراغنة  بقلعة  االبسدائية 

رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) (13

.(119/17(

490 P

STE SMALL AXE 
SARL

تبعا لقرار الج ع العا7 االسسثنائي)

 »STE SMALL AXE SARL« لشركة)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 111.111 رأس الها) وحيد  بشريك 

 85 رقم) االجس اعي  وحقرها  درهم 

قلعة السراغنة تقرر بساريخ) (1 النور)

19)أغسطس)1)1)):

451)حصة بموزة السيد) تفويت)

بنخالق رشيد إلى السيد بويا ح يد.

551)حصة بموزة السيد) تفويت)

اعرينات) السيدة  إلى  رشيد  بنخالق 

نجاة.

رشيد) بنخالق  السيد  اسسقالة 

حسي1) ح يد  بويا  السيد  وتعيين 

للشركة.

تغيي1 شكل الشركة حن شركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد إلى)

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يو7) السراغنة  بقلعة  االبسدائية 

رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) ((7

.(1(1/188
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STE DALIAS IMMO
SARL

تبعا لقرار الج ع العا7 االسسثنائي)

 STE DALIAS IMMO« لشركة)

املسؤولية) ذات  شركة  («SARL

درهم) (111.111 رأس الها) املحدودة 

شارع) (518 رقم) االجس اعي  وحقرها 

حم د الخاحس قلعة السراغنة تقرر)

بساريخ)1))حارس)119)):

151)حصة بموزة السيد) تفويت)

إلى السيد السعيد) املانعي  حصطفى 

الصالحي.

151)حصة بموزة السيد) تفويت)

بويا) السيد  إلى  املانعي  حصطفى 

ح يد.

اسسقالة السيد حصطفى املانعي)

حسي1) ح يد  بويا  السيد  وتعيين 

للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 يو7) السراغنة  بقلعة  االبسدائية 

حارس)119))تمت رقم)119/119).

492 P

 FIDUCIAIRE(FIRCOFISC(NEW(B.P(606(-

BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

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

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

 STE LA TABLE DU

POISSONNIER
 SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

تأسيس
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 

بأكادير حررت) ((1(1 أغسطس) (1(

قوانين شركة ذات حسؤولية حمدودة)

خصائصها كالسالي):

 STE LA TABLE شركة) (: االسم)

 .DU POISSONNIER

األهداف):)بيع األس اك الطرية.

الطابق األر�سي) (: املقر االجس اعي)

 GH T( 13)حج وعة) 1))ع ارة) رقم)

السعادة)3)الحي املح دي أكادير.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املــدة)

السأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

إلى) حقسم  درهم  (111.111 حبلغ)

1111)حصة بث ن)111)درهم للواحد)

حوزع كالسالي):

السيد وديع ابريم)511)حصة.

السيد الحسين بربو)511)حصة.

املج وع):)1111)حصة.

فاتح) حن  تبسدئ  (: املالية) السنة 

ديس 16 حن كل) (31 يناير و تنسهي في)

سنة.

الشركة) بتسيي1  يقو7  (: التسيي1)

وملدة غي1 حمدودة السيد وديع ابريم.

اإلحضاءات) تكون  (: اإلحضاءات)

للسيد) فقط  واالجس اعية  البنكية 

وديع ابريم.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

سبس 16) (3 بساريخ) بأكادير  السجارية 

1)1))تمت رقم)7)961.

493 P

ATLAS WEB SOLUTIONS
 SARL

تأسيس
 (1(1 أغسطس) فاتح  بساريخ  تم 

ذات) لشركة  حنظم  قانون  وضع 

املسؤولية املحدودة بامل يزات السالية):

 ATLAS WEB (: التس ية)

.SOLUTIONS SARL

الهدف):)حاسوب))ح16حج،)حملل،)

حص م).

دراسة وتص يم حواقع الويب أو)

غي1ها.

واإلعالن) للدعاية  وكالة 

اإلنت1نت) شبكة  على  واالتصاالت 

وع ليات اإلعالن والتسويق.
شارع) (13 رقم) (: االجس اعي) املقر 

بوكار) ((8 5)شقة رقم) حسلم الطابق)

حراكش.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املــدة)

السأسيس النهائي.
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في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

إلى) حقسم  درهم  (111.111 حبلغ)

1111)حصة بث ن)111)درهم للواحد)

حوزع كالسالي):

 511 حصطفى) اجرحو  السيد 

حصة.

 511 املالك) عبد  الزكي  السيد 

حصة.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16.

السيد) طرف  حن  تسي1  (: اإلدارة)

حصطفى اجرحو.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لل مك ة السجارية ب راكش)

تمت) ((1(1 أغسطس) (31 بساريخ)

الشركة) وسجلت  (115163 رقم)

بالسجل السجاري ب راكش تمت رقم)

.115917

494 P

CABINET AL JARROUDI

(4,(AVENUE(DE(18(NOVEMBRE(NADOR

TEL:(05.36.60.40.34

FAX:(05.36..33.32.42

 STE PSN.PREPRETE &

NETSOLUTIONS
SARL

شركة بسن بروبغوتي 

ونيتسولوسيون ش.7.7

تأسيس
ب قس�سى عقد عرفي بساريخ) (: أوال)

6)أغسطس)1)1)،)تم تأسيس شركة)

حمدودة املسؤولية ذات الخصائص)

السالية):

PSN. شركة) (: التس ية)

 PREPRETE( &( NETSOLUTIONS

SARL)شركة حمدودة املسؤولية.

الهدف):)السنظيف وتزيين املناظر.

السجارة) غرفة  (: االجس اعي) املقر 
اإلداري) الحي  والخدحات  والصناعة 

شارع القايد اح د الريفي الناضور.

املدة):)حدة الشركة حمددة في)99 

سنة.

في) حمدد  (: االجس اعي) الرأس ال 
 1111 إلى) قس ت  درهم  (111.111
 111 فئة) حن  اجس اعية  حصة 
 درهم للواحدة كلها حكستبة وحمررة

ك ا يلي):
الح يد) عبد  الجرودي  السيد 

711)حصة اجس اعية.
 311 فسيمة) بوقيشو  السيدة 

حصة اجس اعية.
املج وع):)1111)حصة اجس اعية.
السنة) (: االجس اعية) السنة 
االجس اعية تبسدئ في الفاتح حن يناير)

لسنسهي في)31)ديس 16.
الشركة) لتسيي1  عين  (: التسيي1)

وملدة غي1 حمدودة):
الح يد،) عبد  الجرودي  السيد 
 196( نوف 16) (19 بساريخ) حزداد 
الوطنية) السعريف  بطاقة  رقم 
بشارع (: الساكن) (S1((444 

الحسن الثاني رقم)46)الناضور.
القانوني) اإليداع  تم  (: ثانيا)
االبسدائية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 
 (1(1 سبس 16) (( بساريخ) بالناضور 

تمت رقم)968).
ألجل النشر والسبليغ

495 P

FIDUCIAIRE ROCHDI
»FIRCOFISC NEW«

B.P(606(-(BIOUGRA(CHTOUKA(AIT(BAHA

STE TIFERMIT TRANS
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 
بشريك واحد

MODIFICATION
للج ع) عرفي  عقد  ب قس�سى  (- (1
في) لل ساه ين  العادي  غي1  العا7 
املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 
ذات الشريك الواحد بساريخ)7))يوليو)

1)1))قرر حا يلي):
تمويل املقر االجس اعي للشركة):

للشركة) االجس اعي  املقر  تمويل 
حن شارع ا7 السعد ع ارة)48)الطابق)
العيون إلى املقر) (11 الثالث الطابق)
تجزئة املسسقبل) (193 رقم) (: الجديد)

العيون.

تم) (: القانوني) اإليداع  (- ((

الضبط) بكسابة  القانوني  اإليداع 

بساريخ) العيون  االبسدائية  باملحك ة 

رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) ((6

.(1/1965

496 P

FIDUCIAIRE ROCHDI FIRCOFISC NEW

B.P 616 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528(81(96(40

FAX(:(0528(81(96(41

STE TIFERMIT TRANS
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك واحد

تعديل
للج ع) عرفي  عقد  ب قس�سى  (- (1

في) لل ساه ين  العادي  الغي1  العا7 

املحدودة) املسؤولية  ذات  الشركة 

بشريك واحد بساريخ)7))يوليو)1)1) 

قرر حا يلي):

توسيع الغرض االجس اعي للشركة)

)األهداف)):

نقل البضائع لحساب الغي1.

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- ((

باملحك ة) الضبط  بكسابة  القانوني 

االبسدائية بالعيون بساريخ)6))أغسطس)

1)1))تمت رقم)1/1965).

497 P

 SOTRAVROUTE

CONSTRUCTION
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة

بساريخ) عرفي  عقد   ب قس�سى 

تأسيس) تم  ((1(1 أغسطس) (11

شركة ذات امل يزات السالية):

 SOTRAVROUTE(التس ية):)شركة

.CONSTRUCTION SARL

الهدف االجس اعي):)

وإصالح) أشغال  البناء،) أشغال 

البناء) وآالت  حعدات  تأجي1  الطرق،)

واألشغال العاحة)؛

حباشرة) ترتبط  التي  ع ليات  كل 

أو بصفة غي1 حباشرة بهدف الشركة)

تن يتها) تمقق  أن  ي كن  والتي 

وتطورها.

املقر االجس اعي):)33)زنقة جديرية)

حو�سى،) أوالد  قرية  الوالء،) حي 

احصاين،)سال.

رأس ال) حدد  (: الشركة) رأس ال 

حقسم) درهم  (111.111 في) الشركة 

درهم) (111 حصة بقي ة) (1111 على)

للحصة الواحدة حوزعة كالسالي):

السيد اح د وأعسو)334)حصة)؛

 3333 السيد املحجوب الضريف)

حصة)؛

 3333 الضريف) حم د  السيد 

حصة.

املدة):)99)سنة حن يو7 السأسيس.

:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

السيد وأعسو اح د.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بسال) السجارية  باملحك ة  القانوني 

1)1))تمت رقم) بساريخ فاتح سبس 16)

34914)السجل السجاري رقم)31775.

498 P

OFFICE SPACE
SARL

شركة حمدودة حسؤولية

تأسيس
حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى  (- (I

ت ت) ((1(1 سبس 16) (( يو7) بالرباط 

لشركة) السأسي�سي  القانون  صياغة 

الخصائص) لها  املسؤولية  حمدودة 

السالية):

.OFFICE SPACE(:(التس ية

وكالة) حكسبي،) أثاث  (: الهدف)

اسسي1اد) خدحات،) تخطيط وتنظيم،)

وتصدير،)تعليم حسس ر.

 املقر))االجس اعي):))71)حي النهضة)1 

حج وعة العهد،)الرباط.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
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الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)

في حبلغ)111.111)درهم.

اإلدارة):)عهد تسيي1 الشركة السيد)

اس اعيل) والسيد  الع ل  حصعب 

الزيفيت.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديس 16.

تم اإليداع القانوني وتسجيل) (- (II

الشركة بالسجل السجاري لل مك ة)

سبس 16) (( بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)116358.

499 P

GAMA TENTE
SARL AU

شركة حمدودة حسؤولية

تأسيس
حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى  (- (I

ت ت) ((1(1 سبس 16) (( يو7) بالرباط 

لشركة) السأسي�سي  القانون  صياغة 

حمدودة املسؤولية بشريك وحيد لها)

الخصائص السالية):

.GAMA TENTE(:(التس ية

الهدف):)تأجي1 وبيع وشراء)الخيا7،)

بناء)إطار حعدني.

 املقر))االجس اعي):))3)ساحة أبو بكر)

أكدال،) (،7 رقم) شقة  الصديق 

الرباط.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.

الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)

في حبلغ)111.111)درهم.

اإلدارة):)عهد تسيي1 الشركة السيد)

ح زة الدباغ.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديس 16.

تم اإليداع القانوني وتسجيل) (- (II

الشركة بالسجل السجاري لل مك ة)

سبس 16) (( بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)116357.

500 P

STRADIVEC
SARL

شركة حمدودة حسؤولية
تأسيس

حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى  (- (I
ت ت) ((1(1 سبس 16) (3 يو7) بالرباط 
لشركة) السأسي�سي  القانون  صياغة 
الخصائص) لها  املسؤولية  حمدودة 

السالية):
.STRADIVEC(:(التس ية

إنشاءات،) الدراسة،) (: الهدف)
السنفيذ،)تنسيق ج يع أع ال املباني)
العاحة أو الخاصة ب ا في ذلك ج يع)
خسم،) املدنية،) الهندسة  أع ال 
األع ال) السباكة،) هواء،) حكيف 
وج يع) والحديد  النجارة  الخشبية،)
أع ال الديكور،)واملفروشات املنزلية)

حن تشطيب اإلنشاءات.
املقر))االجس اعي):)14)زنقة األشعري،)

شقة رقم)4،)أكدال،)الرباط.
حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيس الشركة.
الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة)

في حبلغ)111.111)درهم.
اإلدارة):)عهد تسيي1 الشركة السيد)

زكرياء)بواودار.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

غاية)31)ديس 16.
تم اإليداع القانوني وتسجيل) (- (II
الشركة بالسجل السجاري لل مك ة)
سبس 16) (3 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)116397.
501 P

FLOTTE PARTS
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
تأسيس

 1)-)ب قس�سى عقد عرفي بسال حؤرخ)
17)يوليو)1)1))قد تم تأسيس شركة)
تم ل) والتي  املسؤولية  حمدودة 

الخصائص السالية):
 FLOTTE PARTS (: التس ية)

ش.7.7.

رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

 111 1111)حصة بث ن) حقسم على)

كلها) تكستب  الواحدة  للحصة  درهم 

وتمرر كليا حن طرف الشركاء.

املش ش) زنقة  (: االجس اعي) املقر 

رقم))1)حي الشيخ املفضل،)سال.

الهدف االجس اعي):

قطع) وتوزيع  وبيع  وشراء) تجارة 

والسجزئة) بالج لة  السيارات  غيار 

التشحيم) وحواد  الزيوت  وتسويق 

وقطع غيار وإكسسوارات السيارات)؛

العاحة) األسواق  في  املشاركة 

والخاصة)؛

وج يع) والسصدير  االسسي1اد 

الخدحات)؛

املساه ة بأي شكل حن األشكال،)

ال سي ا عن طريق املساه ة العينية)

أو املساه ة أو غي1 ذلك،)في أي شركة)

بشكل) يسعلق  هدف  لها  شركة  أو 

هذه) بأنشطة  حباشر  غي1  أو  حباشر 

الشركة)؛

الع ليات) ج يع  عا7،) وبشكل 

املالية) أو  الصناعية  أو   السجارية 

أو العقارية أو غي1 عقارية،)قد تسعلق)

بشكل حباشر أو غي1 حباشر بالهدف)

املذكور أعاله أو التي قد تعزز تطوير)

الشركة.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

السيد) الشركة  يسي1  (: التسيي1)

القاطن بحي السال7) عث ان يوسف،)

الحاحل) سال،) (،567 رقم) ((1 بلوك)

 AB(7541( رقم) الوطنية  للبطاقة 

ملدة غي1 حمدودة.

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- ((

القانوني لدى كسابة الضبط باملحك ة)

االبسدائية بسال يو7 فاتح سبس 16)1)1).

 3)-)االندراج في السجل السجاري):)
السجاري) بالسجل  الشركة  سجلت 

بسال تمت رقم)34918.
لإلشارة والنشر

املسي1):)السيد عث ان يوسف

502 P

SEACRET FOOD
SARL

الج اعي) القرار  طبقا ملحضر  (- (I
يوليو) (14 بساريخ) املنعقد  للشركاء)
فوود») »سكريت  لشركة) (،(1(1
املسؤولية،) حمدودة  شركة  ش.7.7 
حقرها) درهم،) (111.111 رأس الها)
زنقة) (11 البيضاء) بالدار  االجس اعي 
(،5 الشقة) (،3 الطابق) الحرية،)
للدار) السجاري  بالسجل  وحسجلة 
قرر) (437461 رقم) تمت  البيضاء)

شركاء)الشركة حا يلي):
تخفيض الرأس ال االجس اعي حن)

111.111)درهم إلى)1)درهم)؛
الزيادة في الرأس ال االجس اعي حن)

1)درهم إلى)11.111))درهم)؛
تخفيض الرأس ال االجس اعي حن)

11.111))درهم إلى)11.111)درهم)؛
الزيادة في الرأس ال االجس اعي حن)
11.111)درهم إلى)1.111.111)درهم.

حصص) تفويت  على  املصادقة 
اجس اعية للشركة.

تمويل الشركة حن شركة حمدودة)
املسؤولية إلى شركة حجهولة.

تمويل الحصص االجس اعية إلى)
أسهم.

للشركة) الوحيد  املسي1  اسسقالة 
وإعطائها إبراء)تا7.

املصادقة على القوانين األساسية)
للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار)
 (1(1 أغسطس) (31 بساريخ) البيضاء)

تمت رقم)744414.
503 P

اسماما
ش.7

الخارق) العا7  للج ع  تبعا  (- (I
 (119 4)سبس 16) للعادة املنعقد يو7)
قرر حساه وا شركة)»اس احا»)شركة)
حجهولة االسم،)رأس الها)1.111.111) 
درهم حقرها االجس اعي بفاس)4،)شارع)
املح دية املنطقة الصناعية دوكارات،)
فاس حسجلة بالسجل السجاري بفاس)

تمت رقم)18917)حا يلي):
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1)-)تمويل املقر االجس اعي للشركة)

إلى):)31)شارع خالد ابن الوليد،)عين)

السبع،)الدار البيضاء.

حن القوانين) (4 تعديل البند) (- ((

األساسية للشركة.

األساسية) القوانين  تعديل  (- (3

للشركة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار)

 (1(1 أغسطس) (11 بساريخ) البيضاء)

تمت رقم)534)74.

504 P

األسساذة سعيدة الشرايبي

حوثقة

184،)شارع غاندي،)إقاحة شاكر،)الدار البيضاء

الهاتف):)18/19 68 94 ))15

15(( 39 48 84

الفاكس):)74 48 39 ))15

DIANE ASSURANCES

SARL

بساريخ) حوثق  عقد  ب قس�سى  (- (1 

السيد حم د) فوت  ((1(1 ف16اير) (5

ج يع) بنجلون  السويمي  فريد 

واملس ثلة) ي سلكها  التي  الحصص 

شركة) رأس ال  في  حصة  (981 في)

 DIANE ASSURANCES SARL

رأس الها) املسؤولية  شركة حمدودة 

االجس اعي) وحقرها  درهم  ((11.111

زاوية شارع حصطفى) بالدار البيضاء)

 Prima إقاحة) يناير،) و11) املعاني 

(،5 Office)الطابق األول،)حكسب رقم)

ندى) السيدة  لفائدة  الحرية  شارع 

ك ي1ة.

))-)ب قس�سى حمضر الج ع العا7)

بساريخ)17)ف16اير)1)1))ت ت اإلحاطة)

عل ا):

بسفويت الحصص املس ثلة في)981 

حم د) السيد  ي سلكها  التي  حصة 

فريد السويمي بنجلون لفائدة السيدة)

ندى ك ي1ة.

لشركة) القانونية  الصفة  تغيي1 

حن شركة) (DIANE ASSURANCES

شركة) إلى  املسؤولية  حمدودة 

الشريك) ذات  املسؤولية  حمدودة 

األسا�سي) النظا7  تعديل  الوحيد حع 

للشركة املذكورة أعاله.

3)-)تم اإليداع القانوني لدى كسابة)

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

 (1(1 ف16اير) ((5 بساريخ) البيضاء)

تمت رقم)119)73.
للخالصة والبيان

األسساذة سعيدة الشرايبي

505 P

األسساذة سعيدة الشرايبي

حوثقة

184،)شارع غاندي،)إقاحة شاكر،)الدار البيضاء

الهاتف):)18/19 68 94 ))15

15(( 39 48 84

الفاكس):)74 48 39 ))15

 STE FONCIERE MEDICALE

TANGER1

SARL AU

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى  (- (1 

 85.111 تم تفويت) ((119 يونيو) (11

الشركة) ت سلكها  اجس اعية  حصة 

 FONCIERE MAROC املس اة)

 FONCIERE(ش.7.7 في شركة(SANTE

 MEDICALE TANGER 1 

حقرها) درهم،) (8.511.111 رأس الها)

16))شارع) االجس اعي بالدار البيضاء)

السادس،) الطابق  الزرقطوني،)

لفائدة شركة)ONCORAD)ش.7.

))-)ب قس�سى حمضر قرارات الشريك)

الوحيد بساريخ)11)يونيو)119))لشركة)

 FONCIERE MEDICALE املس اة)

TANGER 1)قرر املسي1 حا يلي):

تميين القانون األسا�سي للشركة.

حم د) حوالي  السيد  اسسقالة 

وإعطائه) ك سي1  حهاحه  حن  العلوي 

اإلبراء)السا7.

ك سي1) حجي  ع ر  السيد  تعيين 

وحيد للشركة ملدة غي1 حمدودة.

3)-)تم اإليداع القانوني لدى كسابة)

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء)بساريخ))1)حارس)1)1))تمت)

رقم)7)313).
للخالصة والبيان

األسساذة سعيدة الشرايبي

506 P

 STE GLOBAL SURTY

SERVICES
SARL

RC : 32821

تأسيس شركة
تم بالعيون بساريخ)3)سبس 16)1)1) 

املسؤولية) ذات  شركة  إنشاء)

املحدودة بالخصائص السالية):

 GLOBAL SURTY (: التس ية)

.SERVICES

نقل البضائع لحساب) (: النشاط)

لحساب) املسسخدحين  نقل  الغي1،)

الغي1.

املقر االجس اعي):)ع ارة)4،)الطابق)

ساحة) (43 رقم) زنقة  (،1 الشقة) (1

الدشي1ة،)العيون.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

السأسيس.

درهم) (111.111 (: املال) رأس 

حوزعة) حصة  (1111 على) حقس ة 

كالسالي):

 511 العاحري) هللا  عبد  السيد 

حصة)؛

السيد سعيد البعناني)511)حصة.

تم تعيين السيد سعيد) (: التسيي1)

غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  البعناني 

السيد) إحضاء) اعس اد  حع  حمدودة 

سعيد البعناني في حا يخص الوثائق)

أحا في حا يخص املعاحالت) اإلدارية،)

اإلحضاء) فيعس د  والبنكية  املالية 

سعيد) السيد  للشريكين  املنفصل 

البعناني أو السيد عبد هللا العاحري.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

بساريخ) بالعيون  االبسدائية   باملحك ة 

3)سبس 16)1)1))تمت رقم)136)/1).

507 P

STE ABAHAJ AUTO

SARL AU

رأس الها : 111.111 درهم

RC(N° : 135797

االسسثنائي) العا7  الج ع  قرر 

يوليو) ((1 بساريخ) واملنعقد  للشركة 

1)1))الحل املسبق للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  وتم 

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 16)

1)1))تمت رقم)116319.

508 P

STE GE2P CONSULTING

SARL AU

رأس الها : 111.111 درهم

RC(N° : 110373

االسسثنائي) العا7  الج ع  قرر 

يوليو) (13 بساريخ) واملنعقد  للشركة 

1)1))الحل املسبق للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  وتم 

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 16)

1)1))تمت رقم)1)1163.

509 P

STE ZABARHAY

SARL

رأس الها : 11.111 درهم

RC(N° : 120177

االسسثنائي) العا7  الج ع  قرر 

للشركة واملنعقد بساريخ)19)أغسطس)

1)1))الحل املسبق للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  وتم 

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 16)

1)1))تمت رقم)116318.

510 P
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STE T.D.R.D.I.E
SARL

رأس الها : 1.111.111 درهم

RC(N° : 107507

االسسثنائي) العا7  الج ع  قرر 

للشركة واملنعقد بساريخ)19)أغسطس)

1)1))الحل املسبق للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  وتم 

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 16)

1)1))تمت رقم)1)1163.

511 P

MAMEDICA
SARL AU

في) العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

16)يونيو)1)1))بالرباط والتي تم ل)

الخصائص السالية):

اسسي1اد) (: االجس اعي) الهدف 

املواد) وتسويق  وتوزيع  وتصدير 

االستهالكية واملعدات الطبية وشبه)

الطبية والسج يلية والصحية)؛

بيع اسسي1اد) تقويم ع لية الشراء)

الس ثيل) السجارة بشكل عا7  تصدير 

بج يع) للسجارة  عاحة  وبطريقة 

املادية) املواد  حنسجات  حن  أشكالها 

وصيانة) والتسويق  السوزيع  لل واد 

األجهزة الطبية.

رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)111 

بين) حوزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء)على الشكل السالي):

 1111 سليم) ابو  حنى  السيدة 

حصة.

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.

الوفاء،) تجزئة  (: االجس اعي) املقر 

رقم)147)قطاع)4،)حي الفرح،)القرية،)

سال.

حن طرف السيدة حنى) (: التسيي1)

ابو سليم.
السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

باملحك ة االبسدائية بسال تمت رقم)

.31715

512 P

EXPERT SYNDIC
SARL

ذات رأس ال يقدر ب : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة 31، رقم 8 
زنقة حوالي اح د لوكيلي، حسان، 

الرباط

تأسيس ش.7.7
حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 

 (1(1 أغسطس) (9 بساريخ) بالرباط 

للشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 

حم د) بنع ار  السيد  طرف  حن 

والتي تم ل) والسيد حهسدي حم د،)

الخصائص السالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

حسؤولية حمدودة.

.EXPERT SYNDIC SARL(:(اس ها

هدفها):)

سانديك الع ارات)؛

حقاول في السنظيف والبستنة.
زنقة) (،8 رقم) (31 ع ارة) (: حقرها)

حوالي اح د لوكيلي،)حسان،)الرباط.

سنة تبسدئ حن يو7) (99 (: أحدها)

السأسيس.
درهم) (111.111 (: رأس الها)

حقس ة إلى)1111)حصة بقي ة)111 

درهم للواحدة.

غي1) وملدة  الشركة  يدير  (: إدارته)

حمددة السيد بنع ار حم د.

حن) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

فاتح يناير وتنسهي في حسم شهر ديس 16)

حن كل سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجارية) املحك ة  لدى  القانوني 

تمت) ((1(1 سبس 16) (( بالرباط يو7)
رقم)145441.

وهذا ب ثابة حقسطف وبيان

513 P

RA CLEAN

SARL

ذات رأس ال يقدر ب : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة 31، رقم 8 

زنقة حوالي اح د لوكيلي، حسان، 

الرباط

تأسيس ش.7.7

حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 

 (1(1 أغسطس) (9 بساريخ) بالرباط 

للشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 

بنسلي ة) ع ر  السيد  طرف  حن 

والتي تم ل) والسيد رشيد االعرابي،)

الخصائص السالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

حسؤولية حمدودة.

.RA CLEAN SARL(:(اس ها

هدفها):)حقاول في السنظيف.

زنقة) (،8 رقم) (31 ع ارة) (: حقرها)

حوالي اح د لوكيلي،)حسان،)الرباط.

سنة تبسدئ حن يو7) (99 (: أحدها)

السأسيس.

درهم) (111.111 (: رأس الها)

حقس ة إلى)1111)حصة بقي ة)111 

درهم للواحدة.

غي1) وملدة  الشركة  يدير  (: إدارته)

حمددة السيد ع ر بنسلي ة والسيد)

رشيد االعرابي.

حن) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

فاتح يناير وتنسهي في حسم شهر ديس 16)

حن كل سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجارية) املحك ة  لدى  القانوني 

تمت) ((1(1 سبس 16) (( بالرباط يو7)

رقم)145443.

وهذا ب ثابة حقسطف وبيان

514 P

ALTITUDE.BATI

SARL AU

ذات رأس ال يقدر ب : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : ع ارة 31، رقم 8 

زنقة حوالي اح د لوكيلي، حسان، 

الرباط

تأسيس ش.7.7 بشريك واحد

حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 

 (1(1 أغسطس) (11 بساريخ) بالرباط 

للشركة) األسا�سي  القانون  وضع  تم 

حن طرف السيد حوحن حفيظ،)والتي)

تم ل الخصائص السالية):

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

حسؤولية حمدودة بشريك واحد.

.ALTITUDE.BATI(:(اس ها

هدفها):)اإلنعاش العقاري.

زنقة) (،8 رقم) (31 ع ارة) (: حقرها)

حوالي اح د لوكيلي،)حسان،)الرباط.

سنة تبسدئ حن يو7) (99 (: أحدها)

السأسيس.

درهم) (111.111 (: رأس الها)

حقس ة إلى)1111)حصة بقي ة)111 

درهم للواحدة لصالح السيد حوحن)

حفيظ.

غي1) وملدة  الشركة  يدير  (: إدارته)

حمددة السيد حوحن حفيظ.

حن) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

فاتح يناير وتنسهي في حسم شهر ديس 16)

حن كل سنة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجارية) املحك ة  لدى  القانوني 

 (1(1 سبس 16) فاتح  يو7  بالرباط 

تمت رقم)3)1453.

وهذا ب ثابة حقسطف وبيان

515 P
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األمانة امللكية للمغرب

9) شارع العلويين، رقم 1، الرباط

إن الج ع العا7 املنعقد بالعرائش)

بساريخ)3))حارس)1)1))لشركة)»ريفي1ا)

 148 ديالروز»)ش.7 حقرها العرائش)

رأس الها) هللا،) عبد  بن  عالل  زنقة 

5.111.111)درهم واملسجلة بالسجل)

قرر) قد  (547 رقم) تمت   السجاري 

حا يلي):

تغيي1 الهدف االجس اعي حن هدف)

زراعي إلى هدف تجاري.

حع) األساسية  القوانين  حالئ ة 

الهدف الجديد املذكور أعاله.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالعرائش)

رقم) تمت  ((1(1 يوليو) (9 بساريخ)

.(54/(1(1
ب ثابة حقسطف وبيان

في1حاك

516 P

STE ZERIAB TRAVAUX

SARL AU

سجل تجاري الرحاني رقم : 171

على إثر حمضر الج ع العا7) (- (1

يونيو) ((9 بساريخ) االسسثنائي املنعقد 

1)1))بالرحاني،)تم تقرير حا يلي):

السصفية اإلدارية والحل املسبق)

للشركة.

تم تعيين السيدة):)عبا�سي سناء،)

ب.ت.و)I411877)حصفيا للشركة.

تم تمديد حمل السصفية ب):)دوار)

الرحاني،) شليميين سبت املرشوش،)

الخ يسات.

))-)تم اإليداع القانوني لدى كسابة)

الضبط باملحك ة االبسدائية بالرحاني)

بساريخ))1)أغسطس)1)1))تمت رقم)

.(111(531

517 P

ALMONICH

SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 111.111 درهم

تأسيس شركة

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى  (- (1 

تم) بس ارة،) ((1(1 أغسطس) (11

حسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة بالصفات السالية):

اسم) الشركة  تم ل  (: التس ية)

.ALMONICH SARL

أوالد) تجزئة  (: االجس اعي) املقر 

حسجر) (،1417 رقم) البقعة  زعي1،)

بالطابق األر�سي،)عين العودة.

العقاري،) اإلنعاش  (: الهدف)

أشغال حسعددة،)أشغال البناء..

ب بلغ) حدد  (: الشركة) رأس ال 

 1111 درهم حقس ة على) (111.111

 111 الواحدة) الحصة  قي ة  حصة 

درهم ي سلكها):

 511 السيد اغليلة حم د بقي ة)

حصة)؛

بقي ة) حم د  السكوتي  السيد 

511)حصة.

في) حمددة  الشركة  حدة  (: املدة)

99)سنة ابسداء)حن تاريخ تسجيلها في)

السجل السجاري.

التسيي1):)يسي1 الشركة):

السيد اغليلة حم د)؛

السيد السكوحي حم د.

بالسجل) الشركة  سجلت  (- ((

السجاري لل مك ة االبسدائية بس ارة)

تمت رقم)131485.

518 P

BOUCHANE ELEC MAROC
شركة حمدودة املسؤولية بشريك 

واحد

ذات رأس ال : 111.111 درهم

املقر االجس اعي : حمل رقم 47 تجزئة 

كري ة رقم 3)) بالقرب حن حسجد 

الغندوري، حي كري ة، تابريكت، 

سال

السجل السجاري رقم 31337 بسال

وضع) تم  عرفي  عقد  ب قس�سى 

حمدودة) لشركة  األسا�سي  النظا7 

بساريخ) واحد  بشريك   املسؤولية 

11)ف16اير)1)1))بسال قرر حا يلي):

 BOUCHANE (: التس ية) (- (1

.ELEC MAROC

))-)املوضوع):

األع ال الكهربائية العاحة وج يع)

والهاتفية،) الكهربائية  األنظ ة 

اسسخدا7 وتمسين أنظ ة وشبكات)

وأع ال) حسنوعة  أع ال  الك بيوتر،)

الت1كيب الفني والسجهيزات املسنوعة،)

والسوزيع) والسصدير  االسسي1اد 

األع ال) لج يع  شركة  والسجارة،)

والصيانة،) املسنوعة  اإلنشاءات 

الصحي،) والصرف  السباكة  أع ال 

املطور العقاري،)تصنيع حواد البناء،)

العاحة) األع ال  السكييف،) أع ال 

الصحي،) الصرف  ملباني  والخاصة 

كل) وع وحا  الجسور  طرق  الطرق،)

حا هو حطلوب،)يسعلق بالبناء)وأع ال)

الهندسة املدنية.

 3)-)املقر االجس اعي):)حمل رقم)47 

بالقرب) (((3 رقم) كري ة  تجزئة 

كري ة،) حي  الغندوري،) حسجد  حن 

تابريكت،)سال.

4)-)الرأس ال):)111.111)درهم.

5)-)املسي1):)السيد حسن بوشان.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

االبسدائية بسال يو7)3)ديس 16)1)1) 

تمت رقم السجل السجاري)31337.

519 P

SOCIETE SERGUINI TRANS
SARL

رأس الها 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : بدوار الدرابلة 

ج اعة السواكن القصر الكبي1

تأسيس
بساريخ) تم  عرفي  عقد  ب قس�سى 

وضع واملصادقة) ((1(1 3)أغسطس)

بسأسيس) املسعلقة  الوثائق  وتسجيل 

 SOCIETE SERGUINI TRANS

.SARL

 SOCIETE  : السجاري  العنوان 

.SERGUINI TRANS SARL

الدرابلة  بدوار   : االجس اعي  املقر 

ج اعة السواكن القصر الكبي1.

املدة : 99 سنة.
 111.111  : الشركة  رأس ال 

درهم.

نقل   : املزاول  النشاط 

املسسخدحين.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

التسيي1 : تسي1 الشركة حن طرف 

السيد ج ال السرغيني.

والتسجيل  القانوني  اإليداع  تم 

الكبي1  بالقصر  االبسدائية  باملحك ة 

رقم  تمت   (1(1 سبس 16   ( بساريخ 

.371

520 P

 LA DELICIEUSE

AMERICAINE
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

الرأس ال : 111.111 درهم

املقر الرئي�سي : زاوية شارع الحسن 

األول والحسن الثاني إقاحة صهريج 

السواني ع ارة بلوك 3 شقة 1 ت ارة

السجل السجاري 9141)1 - 

السعريف الضريبي 39419438

ف16اير) ((4 ب وجب حمضر بساريخ)

الوحيد) املساهم  اتخذ  (،(1(1

القرارات السالية):
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 MARTAZ تغيي1 اسم الشركة إلى)

.SARL AU

تصدير) (: الشركة) غرض  توسيع 

املنسجات) اسسي1اد  الزيسون،) زيت 

الغذائية،) والزراعية  الكي اوية 

الخا7) )املواد  السجاري) الس ثيل 

البالستيكية واألس دة).

حن) (3 و) (( املادتين) تعديل  تم 

النظا7 األسا�سي وفقا لذلك.

سجل) في  القانوني  اإليداع  تم 

ت ارة) ملدينة  االبسدائية  املحك ة 

بساريخ)8))أغسطس)1)1))تمت رقم)

.91(

521 P

TRANS IYADO

SARL AU

تأسيس
عرفي) أو  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

5))أغسطس) حسجل بالرباط بساريخ)

ذات) شركة  تأسيس  تم  قد  ((1(1

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد):

الهدف االجس اعي):)

حقاول نقل البضائع وطنيا ودوليا.

االسسي1اد والسصدير.

حقاول األشغال املخسلفة.

درهم) (111.111 (: املال) رأس 

حقس ة إلى)111)حصة حن فئة)111 

درهم للحصة الواحدة):

حصة:) (1111 (: حرابط) الحسين 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاحل 

.AD(61(11

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.

السال7) تجزئة  (: االجس اعي) املقر 

رقم)1))ج الصباح الصخي1ات.

التسيي1):)الحسين حرابط الحاحل)

.AD(61(11(للبطاقة الوطنية رقم

بالسجل) السقييد  رقم 

االبسدائية) باملحك ة  السجاري 

بساريخ (131619 (:  بس ارة)

3)سبس 16)1)1).
ألجل النشر والسبليغ

522 P

SOCIETE SKY AGRI
SARL AU

تأسيس
عرفي) أو  توثيقي  عقد  ب قس�سى 

18)أغسطس) حسجل بالرباط بساريخ)

ذات) شركة  تأسيس  تم  قد  ((1(1

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد):

الهدف االجس اعي):)

إعادة السدوير البالستيك وتث ينه.

حمطة السخزين والس16يد.

حقاول نقل البضائع وطنيا ودوليا)

ع16 الطريق.

درهم) (111.111 (: املال) رأس 

حقس ة إلى)111)حصة حن فئة)111 

درهم للحصة الواحدة):

حصة:) (1111 (: بوخلفة) عزيز 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاحل 

.AD13351

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.

أوالد) حقول  (: االجس اعي) املقر 

عث ان الصخي1ات.

الحاحل) بوخلفة  عزيز  (: التسيي1)

.AD13351(للبطاقة الوطنية رقم
السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

(: بس ارة) االبسدائية  باملحك ة 

.131579
ألجل النشر والسبليغ

523 P

ALDEV
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد

الرأس ال االجس اعي : 111.111 

درهم

املقر االجس اعي : رقم 1155، زنقة 

بنو جابر االحد، حي النهضة 1 - 

الرباط

السجل السجاري رقم 137933

الج ع) حن  قرار  صدور  عقب 

أغسطس) (7 العا7 االسسثنائي بساريخ)

حن) الشركة  حقر  نقل  تقرر  (،(1(1
حوالي) زنقة  (8 رقم) شقة  (31 رقم)

الرباط إلى) (- حسان) أح د الوكيلي،)

1155، زنقة بنو جابر االحد،  : رقم 

حي النهضة 1 - الرباط،)ابسداء)حن)7) 

يوليو)1)1).

النظا7) تعديل  تم  عليه،) وبناء)

األسا�سي على النمو السالي):

رقم) (: السابق) االجس اعي  املقر 

أح د) زنقة حوالي  (8 رقم) شقة  (31

الوكيلي،)حسان)-)الرباط.

رقم   : الجديد) االجس اعي  املقر 

حي  االحد،  جابر  بنو  زنقة   ،1155

النهضة 1 - الرباط.

توسيع الغرض االجس اعي :

»البند الثالث :

تهدف الشركة إلى :

املنسوجات  بالج لة  التسويق 

الدواجن،  وخاصة  الغذائية  واملواد 

والخضر،  الفواكه  املاعز،  األغنا7، 

الحليب وحشسقاته وحواد البقالة.

واملطاعم  حخابز  وتدبي1  إدارة 

الج اعية.

وغي1  الغذائية  املواد  وشراء  بيع 

الغذائية.

االسسي1اد والسصدير.»

تبقى بقية هذا البند دون تغيي1.

في) القانوني  اإليداع  إجراء  تم 

حمك ة الرباط بساريخ فاتح سبس 16)

1)1))تمت رقم)35)3.

524 P

ECHALA AMENAGEMENT
شركة ذات حسؤولية حمدودة

رأس الها 111.111 درهم

املقر االجس اعي : رقم 46 شارع عقبة 

الطابق األول رقم ) أكدال الرباط

تصفية الشركة
العا7) الج ع  حمضر  ب وجب 

 ECHALA للشركة) االسسثنائي 

املنعقد) ش.7.7  (AMENAGEMENT

بساريخ)9))يونيو)1)1))بالرباط قررت)

الج عية العاحة تصفية الشركة.

بكسابة) تم  القانوني  اإليداع 

بالرباط) السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تمت  ((1(1 يوليو) ((9 بساريخ)

.115913

525 P

ROKACH NEGOCE
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية)

حمدودة ذات املواصفات السالية):

 ROKACH (« (: التس ية)

NEGOCE»)ش.7.7 ش.و.

بكر) أبو  ساحة  (،(1 (: املقر)

أكدال) (،8 رقم) شقة  الصديق،)

الرباط.

النشاط السجاري):)السجارة.

أو) )تاجر  والسصدير) االسسي1اد 

وسيط).

املدة):)99)سنة.

درهم،) (111.111 (: املال) رأس 

حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)111 

بماحلها السيد) حؤداة كاحلة،) درهم،)

الحنفي ابناين.

ابناين) الحنفي  السيد  (: التسيي1)

ملدة غي1 حمدودة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجاري لل مك ة السجارية بالرباط)

تمت رقم)145519)بساريخ)3)سبس 16)

.(1(1

526 P
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 TRADITIONAL AFRICAN

EXPORT
SARL

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية)

حمدودة ذات املواصفات السالية):

 TRADITIONAL (« (: التس ية)

AFRICAN EXPORT»)ش.7.7.

بكر) أبو  ساحة  (،(1 (: املقر)

أكدال) (،8 رقم) شقة  الصديق،)

الرباط.

االسسي1اد) (: السجاري) النشاط 

والسصدير))تاجر أو وسيط).

السجارة.

املدة):)99)سنة.

درهم،) (111.111 (: املال) رأس 

حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)111 

بماحلها السيد) حؤداة كاحلة،) درهم،)

511)حصة والسيد) باه حم د الحين)

لصفر نوفل)511)حصة.

حم د) باه  السيد  (: التسيي1)

الحين والسيد لصفر نوفل ملدة غي1)

حمدودة.

بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 

السجاري لل مك ة السجارية بالرباط)

تمت رقم)145515)بساريخ)3)سبس 16)

.(1(1

527 P

INICIAT
SARL

تم تأسيس شركة ذات حسؤولية)

حمدودة ذات املواصفات السالية):

التس ية):)»INICIAT»)ش.7.7.

بكر) أبو  ساحة  (،(1 (: املقر)

أكدال) (،8 رقم) شقة  الصديق،)

الرباط.

املعلوحيات) (: السجاري) النشاط 

)ح16حج،)حملل،)حص م).

أو) )تاجر  والسصدير) االسسي1اد 

وسيط).

املدة):)99)سنة.

درهم،) (111.111 (: املال) رأس 
حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)111 
بماحلها السيد) حؤداة كاحلة،) درهم،)
حصة) (511 كونسطون) جورز  جون 
 511 أدريان) ردولف  جون  والسيد 

حصة.
جورز) جون  السيد  (: التسيي1)
ردولف) جون  والسيد  كونسطون 

أدريان ملدة غي1 حمدودة.
بالسجل) تم  (: القانوني) اإليداع 
السجاري لل مك ة السجارية بالرباط)
تمت رقم)145517)بساريخ)3)سبس 16)

.(1(1
528 P

NADICO TFZ
ناديكو تي اف زيد

شركة حمدودة املسؤولية
حقرها االجس اعي : I تجزئة 87، 
 ،A14 الطابق األول، حكسب رقم
املنطقة الحرة للسصدير - طنجة
رأس الها : 111.111 درهم قابل 

للسمويل
السجل السجاري : طنجة - رقم 

64161
تفويت حصص اجس اعية

الج ع) قرارات  حمضر  ب قس�سى 
العا7 االسسثنائي املحرر ب قر الشركة)
1)1))تقرر) 13)ف16اير) بطنجة بساريخ)

حا يلي):
الحصص) تفويت  على  املصادقة 

االجس اعية السالية):
اجس اعية) حصة  ((51 تفويت)
111)درهم للحصة الواحدة) حن فئة)
ناديكو) الشركة  طرف  حن  وذلك 
 NADICO حناج نت) انديست1ييال 
 INDUSTRIAL( MANAGEMENT,
كونسروكسورا) الشركة  لفائدة  (S.L
اس) سرفيسيوس  ي  اوبراس  دي 
 CONSTRUCTORA DE OBRAS Y

.SERVICIOS S.L 7
اجس اعية) حصة  ((51 تفويت)
111)درهم للحصة الواحدة) حن فئة)
ناديكو) الشركة  طرف  حن  وذلك 
 NADICO حناج نت) انديست1ييال 
 INDUSTRIAL( MANAGEMENT,

كيسيسكا) الشركة  لفائدة  (S.L

.KESITKA S.L.U

اجس اعية) حصة  (151 تفويت)

111)درهم للحصة الواحدة) حن فئة)

ناديكو) الشركة  طرف  حن  وذلك 

 NADICO حناج نت) انديست1ييال 

 INDUSTRIAL( MANAGEMENT,

S.L)لفائدة الشركة تيكنوسيم فاليس)

.TECNOCIM(VALLES,(S.L.U

اجس اعية) حصة  (111 تفويت)

111)درهم للحصة الواحدة) حن فئة)

جوردي) السيد  طرف  حن  وذلك 

 JORDI CODINA فونت) كودينا 

تيكنوسيم) الشركة  لفائدة  (FONT

 TECNOCIM( VALLES, فاليس)

.S.L.U

 7 و) (6 السعديل املوازي للفصول)

حن القوانين األساسية للشركة.

تنقيح القوانين األساسية للشركة.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) السجارية  املحك ة  ضبط 

رقم) تمت  ((1(1 يوليو) ((3 بساريخ)

.(3(699
للخالصة والبيان

املسي1

529 P

 MAROC QUALITY

KNITTING
حاروك كواليتي نايسين

شركة حمدودة املسؤولية

حقرها االجس اعي : املنطقة 

الصناعية جزناية، تجزئات رقم 165 

- 166 - 167 و 168 طنجة

رأس الها : 511.111.) درهم

السجل السجاري : طنجة - رقم 

54435

اسس رار نشاط الشركة
الج ع) قرارات  حمضر  ب قس�سى 

العا7 االسسثنائي املحرر ب قر الشركة)

تقرر) ((1(1 يوليو) ((1 بطنجة بساريخ)

حا يلي):

الوضعية) بانخفاض  السذكي1 
الصافية للشركة التي أصبمت تقل)

عن ربع رأس الها.
واسس رار) الشركة  تصفية  عد7 

نشاطها.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) السجارية  املحك ة  ضبط 
بساريخ فاتح سبس 16)1)1))تمت رقم)

.(334(8
للخالصة والبيان

املسي1

530 P

IMA MAROC
اي ا حاروك

شركة حمدودة املسؤولية
حقرها االجس اعي : 71) شارع 

الزرقطوني، إقاحة ليزيرونديل، 
الطابق الثاني، الرقم 6 - الدار 

البيضاء
رأس الها : 31.111 درهم

 السجل السجاري : الدار البيضاء - 
رقم 7)3589

تعيين حسي1 جديد
الج ع) قرارات  حمضر  ب قس�سى 
العا7 االسسثنائي املحرر ب قر الشركة)
بالدار البيضاء)بساريخ)1))يناير)1)1) 

تقرر حا يلي):
تعيين السيد خاوحي روريس لوب)
ك سي1) (JAUME ROURES LLOPـ

للشركة ملدة غي1 حمدودة.
حاريا) خو�سي  السيد  حها7  تأكيد 
 JOSE MARIA BENET في1ان) بيني 
غي1) ملدة  للشركة  ك سي1  (FERRAN

حمدودة.
حن) (39 للفصل) املوازي  السعديل 

القوانين األساسية للشركة.
تنقيح القوانين األساسية للشركة.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) السجارية  املحك ة  ضبط 
تمت رقم) ((1(1 أغسطس) (5 بساريخ)

.7419(1
للخالصة والبيان

املسي1

531 P
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 IC-INTERNATIONAL
CONSULTING MAROC

اي �سي انسي1ناسيونال كونسولسينغ 
حاروك

شركة حمدودة املسؤولية
حقرها االجس اعي : 5)، شارع يوسف 

بن تاشفين، حبنى ابن بطوطة، 
الطابق الثاني، حمل B(.18 - طنجة

رأس الها : 1.156.711 درهم
السجل السجاري : طنجة - رقم 

(8517
تفويت حصص اجس اعية

الج ع) قرارات  حمضر  ب قس�سى 
العا7 االسسثنائي املحرر ب قر الشركة)
تقرر) ((1(1 حاي) ((6 بساريخ)  بطنجة 

حا يلي):
الحصص) تفويت  على  املصادقة 

االجس اعية السالية):
اجس اعية) حصة  (3471 تفويت)
انسي1كون) الشركة  طرف  حن  وذلك 
 INTERCON جلوبال) كونسولسينغ 
 CONSULTING( GLOBAL,( S.L.U
لفائدة السيدة كارولينا بوتش رابوني)

.CAROLINA PUIG RAPONI
اجس اعية) حصة  (3471 تفويت)
انسي1كون) الشركة  طرف  حن  وذلك 
 INTERCON جلوبال) كونسولسينغ 
 CONSULTING( GLOBAL,( S.L.U
لفائدة السيدة ايلينا بوتش جيسارت)

.ELENA PUIG GUITART
اجس اعية) حصة  (3471 تفويت)
انسي1كون) الشركة  طرف  حن  وذلك 
 INTERCON جلوبال) كونسولسينغ 
 CONSULTING( GLOBAL,( S.L.U
لفائدة السيد تشافي بوتش جيسارت)
 XAVIER PUIG جيسارت) بوتش 

.GUITART
واحدة) حصة  ((1( تفويت)
الشركة) حن طرف  وذلك  اجس اعية 
جلوبال) كونسولسينغ  انسي1كون 
 INTERCON CONSULTING
السيدة) لفائدة  (GLOBAL,( S.L.U
 FADOUA EL املخلوفي) فدوى 

.MOUKHLOUFI

اجس اعية) حصة  (1156 تفويت)
خو�سي) السيد  طرف  حن  وذلك 
 JOSE MARIA بويول) بوتش  حاريا 
السيدة) لفائدة  (PUIG PUJOL
 FADOUA EL املخلوفي) فدوى 

.MOUKHLOUFI
بوتش) ايلينا  السيدة  تعيين 
 ELENA PUIG GUITART جيسارت)
غي1) لفت1ة  للشركة  جديدة  ك سي1ة 

حمدودة.
تعيين السيد تشافي بوتش جيسارت)
ك سي1) (XAVIER PUIG GUITART

جديد للشركة لفت1ة غي1 حمدودة.
بوتش) كارولينا  السيدة  تعيين 
 CAROLINA PUIG RAPONI(رابوني
غي1) لفت1ة  للشركة  جديدة  ك سي1ة 

حمدودة.
حاريا) خو�سي  السيد  حها7  تأكيد 
 JOSE MARIA PUIG بويول) بوتش 
غي1) لفت1ة  للشركة  ك سي1  (PUJOL

حمدودة.
 7 و) (6 السعديل املوازي للفصول)
و)39)حن القوانين األساسية للشركة.
تنقيح القوانين األساسية للشركة.
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) السجارية  املحك ة  ضبط 
بساريخ)8))أغسطس)1)1))تمت رقم)

.(3336(
للخالصة والبيان

املسي1
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 IC-INTERNATIONL
CONSULTING

اي �سي انسي1ناسيونال كونسولسينغ
شركة حمدودة املسؤولية

حقرها االجس اعي : تجزئة I رقم 87، 
حكسب B14، املنطقة الحرة للسصدير 

- طنجة
رأس الها : 11.111 درهم قابل 

للسمويل
السجل السجاري : طنجة - 

رقم 7))81
تفويت حصص اجس اعية

الج ع) قرارات  حمضر  ب قس�سى 
العا7 االسسثنائي املحرر ب قر الشركة)

تقرر ((1(1 حاي) ((6 بساريخ)  بطنجة 

)حا يلي):

الحصص) تفويت  على  املصادقة 

االجس اعية السالية):

اجس اعية) حصة  (31 تفويت)
انسي1كون) الشركة  طرف  حن  وذلك 

 INTERCON جلوبال) كونسولسينغ 

 CONSULTING( GLOBAL,( S.L.U

لفائدة السيدة كارولينا بوتش رابوني)

.CAROLINA PUIG RAPONI

اجس اعية) حصة  (31 تفويت)
انسي1كون) الشركة  طرف  حن  وذلك 

 INTERCON جلوبال) كونسولسينغ 

 CONSULTING( GLOBAL,( S.L.U

لفائدة السيدة ايلينا بوتش جيسارت)

.ELENA PUIG GUITART

اجس اعية) حصة  (31 تفويت)
انسي1كون) الشركة  طرف  حن  وذلك 

 INTERCON جلوبال) كونسولسينغ 

 CONSULTING( GLOBAL,( S.L.U

لفائدة السيد تشافي بوتش جيسارت)

 XAVIER PUIG جيسارت) بوتش 

.GUITART

اجس اعية) حصص  (11 تفويت)

خو�سي) السيد  طرف  حن  وذلك 

 JOSE MARIA بويول) بوتش  حاريا 

السيدة) لفائدة  (PUIG PUJOL

 FADOUA EL املخلوفي) فدوى 

.MOUKHLOUFI

بوتش) ايلينا  السيدة  تعيين 

 ELENA PUIG GUITART جيسارت)

غي1) لفت1ة  للشركة  جديدة  ك سي1ة 

حمدودة.

تعيين السيد تشافي بوتش جيسارت)

ك سي1) (XAVIER PUIG GUITART

جديد للشركة لفت1ة غي1 حمدودة.

بوتش) كارولينا  السيدة  تعيين 
 CAROLINA PUIG RAPONI(رابوني

غي1) لفت1ة  للشركة  جديدة  ك سي1ة 

حمدودة.

حاريا) خو�سي  السيد  حها7  تأكيد 

 JOSE MARIA PUIG بويول) بوتش 

غي1) لفت1ة  للشركة  ك سي1  (PUJOL

حمدودة.

 7 و) (6 السعديل املوازي للفصول)

و)41)حن القوانين األساسية للشركة.

تنقيح القوانين األساسية للشركة.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة) السجارية  املحك ة  ضبط 

تمت رقم) ((1(1 أغسطس) (3 بساريخ)

.(3(8((
للخالصة والبيان

املسي1
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 AGENCE DE VOYAGES

NASSIM

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 611.111 درهم

املقر االجس اعي : 1713، شارع حم د 

السادس ج يلة 3 قرية الج اعة 

الدار البيضاء

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ في فاتح)

تقرر حا) بالدار البيضاء) ((1(1 يونيو)

يلي):

اجس اعية) حصة  (3111 تفويت)

ح لوكة للسيد عبد الرحيم أصبان،)

لفائدة السيد إبراهيم أصبان.

الرحيم) عبد  السيد  اسسقالة 

أصبان حن تسيي1 الشركة.

أصبان) ابراهيم  السيد  تعيين 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 

للشركة) ك سي1  ب  (((111( رقم)

ألجل غي1 حمدد.

للشركة) القانوني  الشكل  تغيي1 

حن شركة ذات املسؤولية املحدودة)

املحدودة) املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات الشريك الوحيد.

تميين القانون األسا�سي للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

السجارية) لل مك ة  الضبط  كسابة 

 735518 رقم) تمت  البيضاء) بالدار 

بساريخ)11)يونيو)1)1).

534 P
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 AGENCE DE VOYAGES

NASSIM

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 611.111 درهم

املقر االجس اعي : 1713، شارع حم د 

السادس ج يلة 3 قرية الج اعة 

الدار البيضاء

 15 ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ في)

تقرر) البيضاء) بالدار  ((1(1  يونيو)

حا يلي):

أصبان) حم د  السيد  تعيين 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 

للشركة) ك سي1  (WA1(1995 رقم)

ألجل غي1 حمدد.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  وقد 

السجارية) لل مك ة  الضبط  كسابة 

 738985 رقم) تمت  البيضاء) بالدار 

بساريخ)11)يوليو)1)1).
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 SOCIETE WASIM LI

SAKANE

SARL AU

ذات رأس ال : 311.111 درهم

املقر االجس اعي : تجزئة بل يلودي 

رقم 581 الطابق األول الخ يسات

 13 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون) وضع  تم  ((1(1 أغسطس)

األسا�سي لشركة حمدودة املسؤولية)

بامل يزات السالية):

التس ية):)وسيم للسكن.

حقاول) (- حنعش عقاري) (: الهدف)

-)السصدير) األشغال املخسلفة والبناء)

واالسسي1اد.

الرأس ال):)حدد في حبلغ)311.111 

حصة) (3111 إلى) حقسم  درهم 

111)درهم للحصة) اجس اعية بقي ة)

الواحدة حدفوعة نقدا حوزعة على)

الشكل السالي):

 1511 السيد بل ودن حم د) (- (1

 151.111 ب قدار) اجس اعية  حصة 

درهم.

هللا) عبد  بتششت  السيد  (- ((

ب قدار) اجس اعية  حصة  (1511

151.111)درهم.

في) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

ديس 16 حن) (31 فاتح يناير وتنسهي في)

كل سنة.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تسجيلها في السجل السجاري.

بل ودن) السيد  عين  (: التسيي1)

حم د الحاحل للبطاقة الوطنية رقم)

X((41(4)القاطن بسجزئة بل يلودي)
الخ يسات) األول  الطابق  (581 رقم)

ك سي1 ملدة غي1 حمدودة.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية) باملحك ة  الضبط 

 (1(1 سبس 16) (( بالخ يسات بساريخ)

تمت رقم)514)السجل السجاري رقم)

.(9179

536 P

دليس هاوس مرادون
ش.7.7 ش.و

تأسيس
حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم) ((1(1 حارس) (( بساريخ) بالرباط 

إنشاء)القانون األسا�سي لشركة ذات)

املسؤولية املحدودة بشريك واحد لها)

امل يزات السالية):
دليس هاوس حرادون) (: التس ية)

ش.7.7 ش.و.

غرض الشركة):)للشركة نشاطات)

حسعددة تس ثل في):

حقهى حخ6زة)/)حلويات وح ون.

املقر الرئي�سي):)تجزئة أطلنسك رقم)

5))طريق حهدية سال.

حدة الشركة):)99)سنة ابسداء)حن)

يو7 تأسيسها.
رأس ال الشركة):)حدد في)11.111 

حصة بقي ة) (111 درهم حقس ا إلى)

هذه) ج يع  للحصة  درهم  (111

األسهم في حوزة بلعادي حم د.

إداريا) حسي1ة  الشركة  (: التسيي1)

السيد) طرف  حن  حمددة  غي1  وملدة 

بلعادي حم د.

السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

إلى)31)ديس 16 حن كل سنة.

تسجيل) تم  (: القانوني) اإليداع 

الشركة بالسجل السجاري لل مك ة)

االبسدائية بسال رقم السجل السجاري)

.31789
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 RESEARCH DIAGNOSTIC &

CONSULTING TARGET

RDCT

بالدار) عرفي  عقد  ب قس�سى 

البيضاء))تم تأسيس شركة بامل يزات)

السالية):

(: االجس اعية) التس ية 

 RESEARCH( DIAGNOSTIC( &

باخسصار) (CONSULTING TARGET

.RDCT

الغرض االجس اعي):)تهدف الشركة)

في املغرب أو في الخارج):

البيولوجية) األبماث  تدبي1 

الصحية السجريبية والكلينيكية وكذا)

الوبائية.

في) االستشارة  وإعطاء) الدعم 

حجال حراكز السمليالت الصحية.

حنهجية) حجال  في  السكوين 

البمث البيولوجي الصحي وفي حجال)

السياسة الصحية.

شارع (445 (: االجس اعي)  املقر 

3)حكسب) عبد املوحن ع ارة أ الطابق)

الدار) املستشفيات  حي  (11 رقم)

البيضاء.

الرأس ال):)11.111)درهم حوزعة)

درهم) (111 فئة) حن  حصة  (111

حخصصة للشريك الوحيد.

99)سنة انطالقا حن تاريخ) (: املدة)

السأسيس.

يسي1 الشركة ملدة غي1) (: التسيي1)
حزداد) حكو  فريد  السيد  حمددة 
 1958 أغسطس) فاتح  يو7  بفكيك 
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاحل 
الشراكي) بدوار  والقاطن  (A681(1

الساحل ب16شيد.
بالسجل) الشركة  تقييد  تم 
رقم) تمت  البيضاء) بالدار  السجاري 

467999)حن السجل السمليلي.
حن أجل السلخيص والنشر

املسي1
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LUXINA GROUPE
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

حرر) عرفي  عقد  ب قس�سى  (: أوال)
 (1(1 5)يوليو) بالدار البيضاء)بساريخ)
تم وضع النظا7 األسا�سي لشركة ذات)
امل يزات) ذات  املحدودة  املسؤولية 

املبينة في ا يلي):
LUXINA GROUPE(:(التس ية

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

صناعة) (: الشركة هي) الغاية حن 
األخشاب واألملنيو7 وأع ال الديكور)
الداخلي) السجهيز  أع ال  وج يع 

والخارجي.
شارع أح د املجاتي،) (،13 (: املقر)
(،8 رقم) الطابق األول،) إقاحة األلب،)

حي املعاريف،)الدار البيضاء)-)أنفا.
سنة) (99 حددت حدتها في) (: املدة)

اعسبارا حن تاريخ تأسيسها النهائي.
 511.111 (: الج اعي) املال  رأس 

درهم املوزع ك ا يلي):
طهري) علوي  حم د  السيد 

511.111)درهم)-)5111)حصة.
تسي1 الشركة حن طرف) (: اإلدارة)

السيد احين بنيس ملدة غي1 حمددة.
السنة الج اعية حا بين فاتح يناير)

إلى حسم ديس 16.
القانوني) اإليداع  تم  لقد  (: ثانيا)
البيضاء) بالدار  السجارية  باملحك ة 

تمت رقم)19131.
539 P
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CLINIBAT
SARL AU

رأس الها : 111.111 درهم

حقرها االجس اعي : ج ه ) أ6

الشقة 117 الطابق الثاني رياض 

األلفة - الدار البيضاء

السجل السجاري : 313111

CLINIBAT حل الشركة
ذات شريك وحيد 

للشريك) قرار  حمضر  ب وجب 

الوحيد املنعقد بساريخ)25-02-2020 

قرر حا يلي:

CLINIBAT الحل املسبق للشركة)

ذات شريك وحيد.

السيد بالحل  املكلف  تعيين 

.KHAOULANI NAJIB

للشركة) االجس اعي  املقر  تعيين 

الشقة) أ6) (( ه) ج  للسصفية:) ك قر 

األلفة))) رياض  الثاني  الطابق  (117

الدار البيضاء.

الصالحيات) تخويل  تم  وأخي1ا 

إلت ا7 اإلجراءات.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ البيضاء) للدار   السجارية 

2020-08-27)تمت رقم)744151.
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ELYSCA
SARL

تأسيس شركة
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون) تم وضع  (،(1(1 يوليو) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة ذات امل يزات السالية):

ELYSCA SARL(:(التس ية

واسسي1اد) وبيع  شراء) (: الهدف)

للنساء) الجاهزة  املالبس  وتصدير 

والرجال واألطفال وج يع املسسلزحات)

أصناف) وج يع  املالبس  وحعدات 

األلبسة والهدايا واألزياء)واملصنوعات)

امللحقات.) وج يع  العطور  الجلدية.)

تشغيل ج يع ورش املالبس.

اقسناء)أو بيع أو تبادل وحنح ج يع)

االحسيازات السجارية وبراءات االخت1اع)

أو الت1اخيص أو الع ليات أو العالحات)

السجارية.

شارع) ((65 (: االجس اعي) املقر 

الزرقطوني الطابق)9)املكسب))9)الدار)

البيضاء.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تسجيله في السجل السجاري.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

درهم) (111.111 االجس اعي حمدد في)

حقسم إلى)1111)حصة حن فئة)111 

وحمررة) حكستبة  للواحدة،) درهم 

السيدة) لفائدة  وحوزعة  بالكاحل 

فردوس الشرقاوي.

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)ديس 16.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيي1)

فردوس الشرقاوي حسي1ة الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

أغسطس)1)1))تمت رقم)743367.

بالسجل السجاري رقم)469499.
حلخص قصد النشر
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CYLIA LINE
SARL

تأسيس شركة
في) حؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إيداع  تم  (،12-08-2020

املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة))و ذات امل يزات السالية):

CYLIA LINE SARL(:(التس ية(

الشركة) حن  الغرض  (: الهدف)

)حلخص)):

وتركيب) وبيع  وتصنيع  تص يم 

املطابخ والح احات والخزائن واألثاث)

والسجهيزات الداخلية وكذلك توريد)

وتركيب األجهزة املنزلية وج يع املواد)

اسسي1اد) األنشطة  بهذه  املسعلقة 

ذات) املواد  وج يع  النجارة  وتصدير 

صلة لهذا النشاط.

وأع ال) وتجارته  الخشب  نجارة 

ج يع الحرف.

واالستشارة) والبيع  الشراء)

واملساجرة) السجاري  والس ثيل 

باملنسجات واملواد املسعلقة بأي نشاط)

ألع ال النجارة والسخطيط والديكور)

وبيع األجهزة املنزلية وج يع املعدات)

املنزلية.)،)ج يع الع ليات الصناعية)

أو) املنقولة  أو  املالية  أو  السجارية  أو 

بشكل) تسعلق  قد  التي  (، العقارية)

حباشر أو غي1 حباشر ب وضوع الشركة)

(، صلة) ذات  أو  ح اثلة  كائنات  وأي 

حباشرة) غي1  أو  حباشرة  حشاركة  أو 

جديدة شركات  إنشاء) خالل   حن 

أو) االشت1اكات  (، حساه ات) أو  (

االندحاج أو خالف ذلك ألي شركة لها)

هدف حشابه أو حرتبط أو حك ل.
املقر االجس اعي):))1،)شارع ص16ي)

،)شقة رقم) الطابق األول) (، بوج عة)

6،)الدار البيضاء.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

االجس اعي حمدد في)111.111).درهم)

و حوزعة) (% ((5 حكستبة و حمررة ب)

لفائدة):

 51.111 بويزي) كوثر  السيدة 

درهم.

 51.111 القيدي) حراد  السيد 

درهم.

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)ديس 16.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيي1)

كوثر بويزي حسي1ة للشركة ملدة غي1)

حمددة.)

املركز) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء،) بالدار  لالستث ار  الجهوي 

بالسجل) (،1(/18/(1(1 بساريخ)

بساريخ) (469997 السجاري تمت رقم)

.(5/18/(1(1

حلخص قصد
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Ô ANIMAUX
شركــة ذات حسؤوليـة حمـدودة 

ب ساهم واحد

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى  (

تم) البيضاء،) بالدار  (11/17/(1(1

قوانين شركة ذات حسؤولية) إنشاء)

حمدودة ب ساهم وحيد.)

 Ô (: االجس اعية) التس ية 

ANIMAUX

)الهدف):)تهدف الشركة الى):

حمل الحيوانات األليفة؛

تسويق الحيوانات األليفة.

أغذية) وتسويق  وبيع  شراء)

الحيوانات األليفة.

وحسسلزحات) حنسجات  تسويق 

ملضغ) وحواد  األليفة،) الحيوانات 

القطط والكالب.

االغذية) انواع  ج يع  تسويق 

الجافة للقطط والكالب.

والسعليم) والسدريب  االسس الة 

الحيوانات) بعالم  تسعلق  وأي خدحة 

واملسعلقة) وحشسقاتها  األليفة 

بالنشاط.

ج يع) تطوير  للشركة  يجوز 

األنشطة التي تشكل حوضوع الشركة.

السجارية،) الع ليات  كل  ع وحا 

املنقولة) غي1  او  املنقولة  املالية 

حباشرة) غي1  أو  حباشرة  املرتبطة 

بالهدف املذكور أعاله و التي تساهم)

في تن ية الشركة.

في) تمديده  تم  (: االجس اعي) املقر 

ابن املني1) ( زنقة) (146 الدار البيضاء،)

املسجر رقم)))املعاريف.

املدة):)حددت في)99)سنة.

في) حدد  (: االجس اعي) الرأس ال 

 1111 درهم حقس ة على) (111.111

واحدة) كل  قي ة  اجس اعية  حصة 

وحقس ة كليا،) حمررة  درهم  (111 

ك ا يلي):

  1111 شكري) ياسين  السيد 

حصة.

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

شكري ك سي1 وحيد للشركة ملدة غي1)

حمدودة.

بعين) يأخذ  (: االجس اعي) السوقيع 

االعسبار توقيع السيد ياسين شكري)

في ج يع تعاحالت الشركة.

باملحك ة) ( تم) (: القانوني) االيداع 

بساريخ) البيضاء) للدار  السجارية 

1)1)/19/18)وتمت رقم)743584. 
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NANO HOME

SARL

تأسيس شركة
في) حؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 

القانون) إيداع  تم  (،(7/17/(1(1

املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة ذات امل يزات السالية):

NANO HOME SARL(:(التس ية

الشركة) حن  الغرض  (: الهدف)

هو:تجارة واسسي1اد وتصدير حنسجات)

الصيانة والنظافة املخسلفة.

املقر االجس اعي):)99)اقاحة الفجر)

تجزئة السكن املنور حسجر)9)الطابق)

السفلي والد حدو الدار البيضاء.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

االجس اعي حمدد في)111.111).درهم)

اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 

حن فئة)111.درهم للواحدة،)حكستبة)

وحمررة بالكاحل و حوزعة لفائدة):

حصطفى) بوفساس  ايت  السيد 

511)حصة اجس اعية.

نهيد511  البوع ري  السيدة 

حصة اجس اعية.

املج وع):)1111)حصة اجس اعية.)

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)ديس 16.

ايت) السيد  تعيين  تم  (: التسيي1)

بوفساس حصطفى.حسي1ا للشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

بساريخ)) البيضاء،) بالدار  السجارية 

رقم653)74.   تمت  (،11/18/(1(1

بالسجل السجاري)468811 .
حلخص قصد النشر
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LA GRAINE DANCE STUDIO
.S.A.R.L.A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد. 

رأس الها 111.111 درهم

املقر : 147 شارع املقاوحة - إقاحة أفا 

- الطابق الثاني - حكسب رقم 4)

الدار البيضاء

السجل السجاري رقم 469665

تأسيس شركة
بالبيضاء) عرفي  عقد  على  بناء)

بساريخ)1)1)/14/17)تم وضع النظا7)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  وذات  املحدودة 

باملواصفات السالية):

 LA GRAINE DANCE (: التس ية)

 STUDIO S.A.R.L.A.U

الرأس ال):)111.111)درهم حجزأة)

بقي ة) اجس اعية  حصة  (1111 إلى)

111)درهم.

:)السيدة لور كريستيان) الشركــاء)

التسجيل) لبطاقة  الحاحل  اوديفريد 

 BE68118D(:(رقم

شارع) (147 (: االجس اعـي) املقر 

املقاوحة)-)إقاحة أفا)-)الطابق الثاني)-)

حكسب رقم)4))-))الدار البيضاء.

تخسص) (: االجس اعي) الهدف 

الشركة باملغرب ك ا بالخارج في قاعة)

لسعليم الرقص.

املـــــــــــــــدة):)99)سنة حن تاريخ السقييد)

بالسجل السجاري.

لور كريستيان) السيدة  (: املســيــر)

التسجيل) لبطاقة  الحاحل  اوديفريد 

.BE68118D(:(رقم

الشركة حقيدة بالسجل السجاري)

باملحك ة السجارية بالبيضاء.
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 SOCIÉTÉ GROUPE

 SCOLAIRE PRIVE LA LOUPE
SARL 

RC(N° 467505

تأسيس شركة
في) حؤرخ  عرفـي  عقد  ب قس�سى 

القانون) إيداع  تم  (،(9/11/(1(1

املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة ذات امل يزات السالية):

 SOCIÉTÉ  GROUPE (: التس ية)

  SCOLAIRE PRIVE LA LOUPE

SARL

الهدف):)السعليم الخاص.

شارع) (55 (: االجس اعي) املقر 

الزرقطوني فضاء)الزرقطوني الطابق)

1)ك).)ه الدار البيضاء.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

االجس اعي حمدد في)111.111)درهم،)

وحوزعة) بالكاحل  حمررة  و  حكستبة 

لفائدة):

السيدة فاط ة اودنقا)111)حصة)

اجس اعية)11.111)درهم.

 111 الشرابي) حكي ة  السيدة 

حصة اجس اعية)11.111)درهم.

حكوني)))))) ادري�سي  حمسين  السيد 

31))حصة اجس اعية)3.111))درهم.

  (41 احشعارو) إبراهيم  السيد 

حصة اجس اعية)4.111))درهم.

السيد ححجوب حكا7)331)حصة)

اجس اعية)33.111)درهم.

املج وع):)1111)حصة اجس اعية)

111.111)درهم.

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)ديس 16.

التسيي1):)تم تعيين السيد حمسين)

للبطاقة) الحاحل  حكوني  ادري�سي 

والسيد) (BE471361 رقم) الوطنية 

للبطاقة) الحاحل  احشعارو  إبراهيم 

حسي1ا) (BJ8115( رقم) الوطنية 

للشركة تلتز7 الشركة بشكل صحيح)

بج يع األع ال املسعلقة بها حن خالل)

السيد) اإلدارة  في  شركائها  توقيع 

والسيد) حكوني  اإلدري�سي  حمسن 

إبراهيم احشعارو.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

السجاري لدى املحك ة السجارية بالدار)

(،(8/17/(1(1 بساريخ) البيضاء،)

تمت رقم)741311.
حلخص قصد النشر
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DELTA CYCLE
SARL AU

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة

ب قس�سى عقد عرفي حسجل بالدار)

تم) (،(1(1 11)أغسطس) في) البيضاء)

إعداد القانون األسا�سي لشركة ذات)

وحيد) بشريك  حمدودة  حسؤولية 

بامل يزات السالية):

التس ية):)ديلسا سيكل.

الشركاء):

الجنسية) ذو  ادراز  حسن  السيد 

املغربية القاطن بحي شريفة الح راء)

))زنقة)3)ع ارة)51)عين الشق الدار)

البيضاء.

غرض الشركة):)اسسي1اد وتصدير)

قطع غي1 الدراجات.

املقر االجس اعي):)64)ا زنقة ليبورن)

حي الجي1وند الدار البيضاء.

رأس املال):)511.111)درهم حقسم)

درهم) (111 بقي ة) حصة  (5111 إلى)

للحصة الواحدة واملكستبة واملدفوعة)

ربعها نقدا عن طريق الشريك الوحيد)

السيد حسن ادراز.

املدة):)99)سنة.
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اإلدارة):)سسدار الشركة حن طرف)
الشريك الوحيد السيد حسن ادراز.

تلتز7 الشركة بالسوقيع) (: السوقيع)
السيد) الوحيد  الشريك  الوحيد 

حسن ادراز.
القانونية) اإلجراءات  تنفيذ  تم 
في املحك ة السجارية بالدار البيضاء)

تمت رقم التسجيل)75)471.
547 P

 STE  LAST FOREVER
»sous(Enseigne «Just(Vape 

 SARL AU
رأس ال 111.111 درهم

تأسيس شركة
-)ب قس�سى عقد عرفـي حؤرخ في) (I
تم إيداع القانون) (، ((1(1 يوليو) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 
وذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

امل يزات السالية):
 STE » LAST (: التس ية)
 FOREVER(«(sous(Enseigne(«(Just

.Vape » SARL AU
السجائر) تاجر  (: الهدف)

اإللكت1ونية.
و46  (45 حسجر) (: املقر االجس اعي)

البسسان)))عالل الفا�سي حراكش.
حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 
درهم) (111.111 االجس اعي حمدد في)
حكستبة وحمررة بالكاحل حوزعة كلها)
باسم الشريك الوحيد السيد فياللي)

حرشد أحين.)
السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)
االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)ديس 16.
تم تعيين السيد فياللي) (: التسيي1)

حرشد أحين حسي1ا وحيدا للشركة
تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
أغسطس) (13 بساريخ) ب راكش،)

1)1)،)تمت رقم)114876.
حلخص قصد النشر
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 FORCE DE LA NATURE
S.A.R.L AU 

تأسيس شركة
حؤرخ) عرفـي  عقد  ب قس�سى  (- (I
في9))يوليو)1)1)،)تم إيداع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة وذات امل يزات السالية):

 FORCE DE LA (: التس ية)

.»NATURE«((S.A.R.L(AU

الهدف):)حزرعة تعلي ية.

13)شارع أح د) (: املقر االجس اعي)

الطابق) (، النخيل) اقاحة  (، املجاطي)

األول،)رقم)8،)الدار البيضاء.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

درهم) (111.111 االجس اعي حمدد في)

اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 

حن فئة)111)درهم للواحدة،)حكستبة)

(: لفائدة) وحوزعة  بالكاحل  وحمررة 

السيد رجراجي هشا7.

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)ديس 16.

التسيي1):)تم تعيين السيد رجراجي)

هشا7.حسي1ا للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

البيضاء،) بالدار  السجارية  املحك ة 

تمت) (،(1(1 أغسطس) ((8 بساريخ)

رقم) السجاري  بالسجل  (18479 رقم)

471515
حلخص قصد النشر

549 P

STE COVISOAP
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

للشريك الوحيد

بساريخ) ح716  عرفي  لعقد  تبعا 

النظا7) وضع  تم  (،(1(1 يوليو) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

ذات) الوحيد  للشريك  املحدودة 

امل يزات السالية):

 STE COVISOAP (: التس ية)

.SARL AU

ذات) شركة  (: القانوني) الشكل 

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.

3ن زنقة أيت) رقم) (: حقر الشركة)

الدار) يوسف،) حوالي  شارع  أورير،)

البيضاء.

املدة):)99)سنة.

نشاط الشركة األسا�سي):

تصنيع،)تمويل،)شراء،)بيع،)تسويق)

وتوزيع ج يع حنسجات السنظيف)؛

بيع،)تسويق وتوزيع ج يع) شراء،)

حنسجات النظافة والصيانة)؛

وطنية) تجارية  عالحة  أي  ت ثيل 

املذكورة) باملنسجات  تسعلق  دولية  أو 

أعاله)؛

ج يع) تصنيع  على  السدريب 

حنسجات السنظيف)؛

اإلنساج) ع ليات  ج يع  تنفيذ 

شركات) لصالح  أو  الشركة  لصالح 

أخرى وطنية أو دولية)؛

األحور) ج يع  أعم،) وبصورة 

الصناعية،) السجارية،) املالية،)

املنقولة،)العقارية،)ذات صلة حباشرة)

املذكورة) باألنشطة  حباشرة  غي1  أو 

أعاله أو حن املحس ل أن تعزز تن ية)

الشركة.

الرأس ال):)حدد في حبلغ)11.111 

حصة) (111 إلى) حقس ة  درهم 

اجس اعية حن فئة)111)درهم حمررة)

لفائدة السيد عبد السال7 جليل.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16.

غي1) ملدة  الشركة  تسي1  (: اإلدارة)

عبد) السيد  طرف  حن  حمدودة 

السال7 جليل.

بكسابة) تم  القانوني  اإليداع 

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار)

 (1(1 أغسطس) (19 بساريخ) البيضاء)

سجل تجاري رقم)469771.
للبيان واإلشارة
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فـيـدوريـــــك

شـارع الـ قـاوحـة زاويـة ست1اسبورغ

إقـاحـة كـازا)1)حكـسب)414)الـدار الـبـيضاء

 KAM BIOTECHNOLOGY
MOROCCO

 KBM
شركة حمدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأس حالـها : 51.111 درهـم

حقرها االجس اعي : 46، شارع 
 الزرقطوني شقة 6 الطابق -2

الدار البيضـاء
تأسيـس شركــــة

الـ ؤرخ) العرفـي  للعقـد  طبـقا  ((1
بالبيضـاء)بساريخ)14)أغسطس)1)1)،)
لشركـة) األسـاسـي  القانون  حـرر 
الشريك) ذات  املسـؤوليـة  حـمدودة 

الوحيد ح يـزاتـها ك ـا يلـي):
KAM   BIOTECHNOLOGY(:(اسـم الشركـة(- 

.»MOROCCO »KBM
-)هدف الشركـة):

 صناعة وتسويق حواد بيوتكنولوجية
للسطبيقات الصناعية).)

شارع) (،46 (: الشركـة) حقـر  (-
الدار) (2- الطابق) (6 الزرقطوني شقة)

البيضـاء.
-)الــ ــدة):)99)سنـة ابسـداء)حن تاريـخ)

تأسيس الشركـة.
(: النقديـة) واملبالغ  الشركاء) (-
حنجي) السيـد  الوحيد  الشريك  قا7 
رقم) السفر  لجواز  الحاحل  فرشي�سي 
حدير شركة والقاطن) (،AK 467591
 101-9710187th( street( – بـ)
بدفع حبلغ) (، (SURREY( -( CANADA
بالدوالر األحريكي يعادل حصة نقدية)

ب بلغ)50.000,00)درهم.)
درهـم) (51.111 (: ( الـ ال) رأس  (-
درهـم) (111 511)حصـة بـ) حقسم لـ) (،

للـواحـدة.
-)السنـة الحسابيـة):)حـن فاتـح ينايـر)

إلـى)31)ديس 16)
-)السدبيـر)):)السيـد حنجي فرشي�سى)

حعين ملدة غي1 حمددة.
)))تم التسجيل بالسجل السجاري)
أغسطس) (3 بساريخ) البيضاء) بالدار 

1)1))تمت عدد)467745.
للنشـر واإلعـالن
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 HYGIENE MARKET 
S.A.R.L

تأســيـــس شـــركة
حؤرخ) عرفـي  عقد  ب قس�سى  (- (I
في8))يوليو)1)1)،)تم إيداع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة ذات امل يزات السالية):
 HYGIENE (: التس ية)

.MARKET S.A.R.L
الكي يائي) السطهي1  (: الهدف) (

وامليكانيكي.
شارع) ((65 (: االجس اعي) املقر 
الزرقطوني الطابق)9)الرقم))9)الدار)

البيضاء.
99)سنة ابسداء)حن تاريخ) (: املـــــــــدة)

تأسيسها النهائي.
الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 
درهم) (111.111 االجس اعي حمدد في)
اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 
حن فئة)111)درهم للواحدة،)حكستبة)
(: لفائدة) وحوزعة  بالكاحل  وحمررة 
عبد) والسيد  املسكي.) رضا  السيد 

الرح ان الساهل.
)السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)
االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)ديس 16.
عبد) السيد  تعيين  تم  (: التسيي1)

الرح ان الساهل حسي1ا للشركة
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
بساريخ بالبيضاء) السجارية   املحك ة 
رقم) تمت  (،.(1(1 أغسطس) ((5
رقم) السجاري  بالسجل  (1813(

.471153
حلخص قصد النشر
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IMPERIO
تأسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ في) (- (I
119))تم إيداع القانون) 16)ديس 16)
املسؤولية) ذات  لشركة  السأسيس 
وذات) واحد  شريك  حن  املحدودة 

امل يزات السالية):
.IMPERIO(:(التس ية

بيع) وتصدير،) اسسي1اد  (: الهدف)
وتوزيع حواد السنظيف.

ححج حرس) ((6 (: املقر االجس اعي)

السلطان،)ع ارة)3،)الطابق األول.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

درهم) (111.111 االجس اعي حمدد في)

اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 

حن فئة)111)درهم للواحدة،)حكستبة)

وحمررة بالكاحل وحوزعة لفائدة):

املج وع)111.111)درهم.

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)ديس 16.

التسيي1):)تم تعيين السيدة عسال)

لطيفة.

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

السجاري لدى املحك ة السجارية بالدار)

البيضاء)بساريخ)13)يناير)1)1).
حلخص قصد النشر
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 UNILEADERS ASSOCIE

UNIQUE
تأسيس شركة

حؤرخ) عرفـي  عقد  ب قس�سى  (- (I

إيداع) تم  (،(1(1 أغسطس) ((6 في)

ذات) لشركة  السأسي�سي  القانون 

واحد) بشريك  املحدودة  املسؤولية 

وذات امل يزات السالية):

 UNILEADERS (: التس ية)

.ASSOCIE UNIQUE

الهدف):)تجارة الج لة)؛

تسويق وتوزيع املنسجات)؛

 Rue Soumaya (: املقراالجس اعي)

 Résidence( Shehrazade( 3,

 5ème( étage,( n°( 22( Palmiers( -

.Casablanca

تاريخ) حن  ابسداء) 99سنة  (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

درهم) (111.111 االجس اعي حمدد في)

حن) اجس اعية  حصة  (1111 حقسم)

حكستبة) للواحدة،) درهم  (111 فئة)

وحمررة بالكاحلة حوزعة لفائدة):

�سي حم د فضيل.

املج وع):)1111)حصة.

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31ديس 16.

السيد�سي) تعيين  تم  (: التسيي1)

حم د فضيل.

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

أغسطس) ((6 بساريخ) بالدار البيضاء)

1)1))تمت رقم)5))471.
حلخص قصد النشر
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SHOWMEDIC
تأسيس

في) عرفي  عقد   ب قس�سى 

إيداع) تم  (،(1(1 أغسطس) ((7

ذات) لشركة  السأسي�سي  القانون 

امل يزات) وذات  املحدودة  املسؤولية 

السالية):

.SHOWMEDIC(:(التس ية

حنسجات) وتوزيع  بيع  (: الهدف)

السج يل.

ححج حرس) ((6 (: املقر االجس اعي)

سلطان،)ع ارة)3،)الطابق األول.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

درهم) (111.111 االجس اعي حمدد في)

اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 

درهم للواحدة حكستبة) (111 حن فئة)

وحمررة بالكاحل وحوزعة لفائدة):

املج وع):)111.111)درهم.

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)ديس 16.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيي1)

عرباوي س ي1ة.

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

بالدار البيضاء.
حلخص قصد النشر
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 LA CONTINUATION شركة
POUR L’AGRICULTURE

ش.7.7
 وذات الشريك الوحيد

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) تم وضع  (،(1(1 يونيو) (15
األسا�سي لشركة حمدودة املسؤولية)
تم ل) الوحيد،) الشريك  وذات 

الخصائص السالية):
(: االجس اعية) التس ية 
 La Continuation Pour«

.»L’Agriculture
الشكل القانوني):)شركة حمدودة)
الوحيد) الشريك  وذات  املسؤولية 

.»SARL AU«
إنساج املواد) (: املوضوع االجس اعي)

الفالحية والسجارة.
سيدي عث ان،) (: املقر االجس اعي)
الطابق الثاني،) (69 الرقم) (،(( بلوك)

الدار البيضاء.
حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تقييدها في السجل السجاري.
حن) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 
ديس 16 حن) (31 فاتح يناير وتنسهي في)
كل سنة،)باسسثناء)السنة االجس اعية)
األولى التي تبسدئ حن تاريخ التسجيل)
 31 في) وتنسهي  السجاري  السجل  في 

ديس 16 املوالي.
على) يشرف  (: اإلداري) التسيي1  (
الوحيد) الشريك  الشركة  تسيي1 
 Badreddine«(السيد بدر الدين ري ا
املغربية) الجنسية  ذو  (،«RIMA
وطنيسه)BJ334518)ملدة غي1 حمدودة.
حدد) (: االجس اعي) الرأس ال 
ألف) حائة  في  الشركة  رأس ال 
 1111 درهم حوزعة إلى) ((111.111(
درهم) (111 بقي ة) اجس اعية  حصة 
لفائدة) حلكيتها  تعود  للواحدة،)
الشريك واملساهم الوحيد السيد بدر)
(،«Badreddine RIMA« ري ا) الدين 
وطنيسه) املغربية  الجنسية  ذو 

.BJ334518
القانوني لدى كسابة) تم اإليداع  (
بالدار) السجارية  لل مك ة  الضبط 
 (1(1 أغسطس) (3 بساريخ) البيضاء)
تسجيل) وتم  (741615 رقم) تمت 
بالدار) السجاري  بالسجل  الشركة 

البيضاء)تمت عدد)467737.
للبيـان والنشر
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 MOORISH شركة

AMBIANCE
شركة حمدودة املسؤولية 

السأسيس
يوليو) ((1 عرفي) عقد  ب قس�سى 

 MOORISH(1)1)تم تأسيس شركة

املسؤولية) حمدودة  (AMBIANCE

خصائصها كالسالي):)

 MOORISH شركة) (: التس ية)

.AMBIANCE

الغرض):)تصنيع حنسجات السأثيث

البيضاء) الدار  (: االجس اعي) املقر 
 7 رقم) ((13 بقعة) الوفاء) تجزئة 

ج اعة املجاطية أوالد طالب حديونة.

املدة):)99)سنة ابسدءا حن تسجيلها)

النهائي بالسجل السجاري.
 111.111 (: السجاري) رأس الها 

حصة حن) (1111 إلى) درهم حقس ة 

فئة)111)درهم حوزعة كالسالي):

  411 ابنطالب) عادل  السيد 

حصة.

 351 الشيخي) نرجس  السيدة 

حصة.

)االنسة سارة ابنطالب)51)حصة.

حج وع الحصص)1111)حصة.

 41.111 ابنطالب) عادل  السيد 

درهم

 35.111 )السيدة نرجس الشيخي)

درهم.

  (5.111 ابنطالب) االنسة سارة  (

درهم.

 111.111 الحصص) حج وع 

درهم.)

اإلدارة):)تم تعيين السيدة نرجس)

إحضاء) حع  للشركة  حسي1ة  الشيخي 

حنفرد.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة.

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

  (1(1 أغسطس) ((8 بساريخ) البيضاء)

تمت رقم)53)744.
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BYMARJANA
SARL A.U

تأسيس شركـــــة ذلت املسؤولية 
املحدودة للشريك الوحيد

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) وضع  تم  ((11( أبريل) ((4

امل يزات) ذات  للشركة  األسا�سي 

السالية):

شركة) (: التس ية) (- (1

شركة) (BYMARJANA SARL A.U

للشريك) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.

))-)الهدف):)حقهى)،)تاجر حسسورد)

عالقة) له  حا  وكل  حخسلفة  وأع ال 

بنشاط الشركة.)
حكرر) ((9 (: اإلجس اعي) املقر  (- (3

كوب الوفاء)الدروة برشيد.

 4)-)الرأس ال):)111.111)درهم في)

حلك السيد املسسعد ياسين)

5)-)املدة):)99)سنة.

:)الشركة حسي1ة ملدة) -)التسيي1) (6

املسسعد) السيد  (: حن) حمدودة  غي1 

ياسين

تم اإليداع) (: اإليداع القانوني) (- (7

الضبط) كسابة  لدى  القانوني 

بساريخ) برشيد  االبسدائية  باملحك ة 

 (171 تمت عدد) ((114 نوف 16) ((4

والسجل السجاري عدد)91)9. 
)ب ثابة حقسطف وبيان

557 P

شميت مغوك
ش ذ 7 7 و

شركة) قرار  حمضر  ب قس�سي 

ش يت حغوك ش د 7 7 وا ملنعقد)

1)1))ب قر الشركة) 16)يوليو) بساريخ)
تم وضع القانون األسا�سي حيت قرر)

املساهم الوحيد لشركة حا يلي):

االسم):)ش يت حغوك ش د 7 7 و

الغرض):)يهدف غرض الشركة في)

والوساطة) والشراء) والبيع  املساجرة 

في بيع قطع الغيار والحديد املسال�سى)

واملعدنية) الصناعية  املواد  وكذلك 

املسعلقة باإلنارة.

الياقوت) اللة  شارع  (39 (: املقر)
طابق)5)رقم د الدار البيضاء.

املدة):)99)سنة.
رأس ال):)111.111)درهم.)
حم د يسي1)1111)حصة.)

أسندت حه ة التسيي1) (: التسيي1)
غي1) ملدة  يسي1  حم د  السيد  إلى 
حمددة حع اعس اد توقيع الوحيد إلى)

السيد حم د يسي1)
وضعه) تم  (: القانوني) اإليداع 
بساريخ بالبيضاء) السجارية   باملحك ة 
7)أغسطس)1)1))تمت رقم)43))74.
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كبو غونت كار
ش ذ 7 7 و

ب قس�سي حمضر قرار شركة)»كبو)
يوليو) ((3 بساريخ) املنعقد  كار  غونت 
1)1))ب قر الشركة تم وضع القانون)
األسا�سي حيت قرر املساهم الوحيد)

لشركة حا يلي):
االسم):)كبو غونت كار ش ذ 7 7 و.
بدون) السيارات  كراء) (: الغرض)
 189 سائق حي حوالي عبد هللا زنقة)

رقم)46)عين الشق الدار البيضاء.
املدة):)99)سنة.

رأس ال):)111.111)درهم حقس ة)
واحدة) كل  نصيب  ألف حصة  على 

111)درهم.)
رشيد بوعنان):)1111)حصة.)

أسندت حه ة التسيي1) (: التسيي1)
غي1) ملدة  ضريف  نجية  السيدة  إلى 
حمددة حع اعس اد توقيع الوحيد إلى)

السيد رشيد بوعنان.)
وضعه) تم  (: القانوني) اإليداع 
باملحك ة السجارية بالبيضاء)بساريخ)18 

أغسطس)1)1))تمت رقم))74351.
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BEN INTER TRANS LOG   
SARL AU

تأسيس شركة   
-)ب قس�سى عقد عرفـي حؤرخ في) (I
7)أغسطس)1)1)،)تم إيداع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة))و ذات امل يزات السالية):

 BEN INTER TRANS«(:(التس ية
.LOG«SARL(AU

الهدف):)غرض الشركة في كل حن)
املغرب والخارج):

حقاول النقل الوسيط لالسسي1اد)
والسصدير.

11)زنقة الحرية) (: املقر االجس اعي)
الطابق)3)الشقة)5)الدار البيضاء.)

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)
تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 
االجس اعي حمدد))في)111.111)درهم)
اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 
حن فئة)111)درهم للواحدة،)حكستبة)

و حمررة بالكاحل.
السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)
االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)دجن16.
ابن) السيد  تعيين  تم  (: التسيي1)

السالمي نبيل حسي1ا للشركة.
تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
أغسطس) (18 بساريخ) بالدار البيضاء)

1)1))تمت رقم469689.
حلخص قصد النشر
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EUROCHEST
SARL AU

تأسيس شركة
-)ب قس�سى عقد عرفـي حؤرخ في) (I
7)أغسطس)1)1)،)تم إيداع القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة))و ذات امل يزات السالية):
 EUROCHEST SARL (: التس ية)

.AU
الهدف):)غرض الشركة في كل حن)

املغرب والخارج:
أنواع) ج يع  وتصدير  اسسي1اد 

األق شة.
زنقة اح د) (13 (: املقر االجس اعي)
 املجاطي اقاحة النخيل الطابق)1)رقم)8 

الدار البيضاء.
حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
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الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

االجس اعي حمدد))في)111.111)درهم)

اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 

حن فئة)111)درهم للواحدة،)حكستبة)

و حمررة بالكاحل.

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)دجن16.

تم تعيين السيد صالح) (: التسيي1)

كوحيد حسي1ا للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

أغسطس) (18 بساريخ) بالدار البيضاء)

1)1))تمت رقم469687.
حلخص قصد النشر
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SAMSONANDDELILAH    
SARL AU

تأسيس شركة) (
-)ب قس�سى عقد عرفـي حؤرخ في) (I
7)أغسطس)1)1)،)تم إيداع القانون)

املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة))و ذات امل يزات السالية):

 SAMSONANDDELILAH(:(التس ية

.SARL AU

الهدف):)غرض الشركة في كل حن)

املغرب والخارج):

في) والسصدير  االسسي1اد  تجارة 

املجوهرات.)
11)زنقة الحرية) (: املقر االجس اعي)

الطابق)3)الشقة)5)الدار البيضاء.)

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

االجس اعي حمدد))في)111.111)درهم)

اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 

حن فئة))111)درهم للواحدة،)حكستبة)

و حمررة بالكاحل.

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)دجن16.

تم تعيين السيد صالح) (: التسيي1)

كوحيد حسي1ا للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
18)أغسطس) ( بساريخ) بالدار البيضاء)

1)1))تمت رقم469695.
حلخص قصد النشر
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MM ALUBATIM
 SARL

املؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
أغسطس) ((4 بتاريخ) بالبيضاء)
شركة) إنشاء  الشركاء) قرر  ((1(1
ذات) الححدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص اآلتية):)
.MM ALUBATIM(:(التسحية

الغرض):)حنعش عقاري واالشغال)
العاحة.

اللة) ححج  (61 ( االجس اعي:) املقر 
االول) الطابق  (39 الرقم) ياقوت 

البيضاء.
رأسحالها):)111.111)درهم حجزئة)
درهم) (111 حصة بقي ة) (1.111 إلى)

للحصة.
السيد) الشركة  يسير  (: إدارتها)
الحسناوي حلود والسيد الحسناوي)

حراد.
كسابة) لدى  القانونى  االيداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
 (1(1 سبس 16) فاتح  يو7  بالبيضاء)
تمت رقم))74457)واملقيدة بالسجل)

السجاري تمت رقم)471737.
563 P

TK NADA
 SARLAU

الحؤرخ) عرفي  عقد  بحقت�سى 
 (1(1 يوليو) ((3 بتاريخ) بالبيضاء)
ذات) شركة  إنشاء  الشركاء) قرر 
الشريك) الححدودة ذات  املسؤولية 

الوحيد ذات الخصائص اآلتية):)
.TK NADA(:(التسحية

الغرض):)حنعش عقاري.)
اللة) ححج  (61 (: االجس اعي) املقر 
االول) الطابق  (39 الرقم) ياقوت 

البيضاء.

رأسحالها):)111.111)درهم حجزئة)
درهم) (111 حصة بقي ة) (1.111 إلى)

للحصة.
إدارتها):)يسير الشركة السيد تائق)

حم د.
كسابة) لدى  القانونى  االيداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
 (1(1 أغسطس) ((6 يو7) بالبيضاء)
تمت رقم)744113)واملقيدة بالسجل)

السجاري تمت رقم)471173.
564 P

 LA SOCIETE MAZAGAN
BUILDING

SARL AU
 تأسيس شركة

-)ب قس�سى عقد عرفـي حؤرخ في) (I 
فؤاد) املوثق  قا7  (،(1(1 يوليو) (7
القانون) بإيداع  بالجديدة  الشركي 
املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة))وذات امل يزات السالية):
 MAZAGAN (: التس ية)

.BUILDING
الهدف):)الت1ويج لبناء)حباني.

بيع) أو  أو حيازة  تشغيل  أو  إدارة 
امل سلكات) ج يع  إيجار  أو  تأجي1  أو 
وج يع) املنقولة  وغي1  املنقولة 
املباني) واسس الكات  تقسي ات 

املذكورة وكذلك تشييدها.
تبادل ج يع هذه السلع وتقسي ها)
تشييد) على  والتشجيع  وتطويرها 
عليه) املنصوص  النمو  على  املباني 
املؤرخ في) (1-85-100  في الظهي1 رقم)
القانون رقم) بإصدار  (1985 آب) (17
لتشجيع) تدابي1  املن�سئ.) (15-85
نصوص) وبأي  العقاري  االستث ار 

)له.
ً
تعدله أو حك ال

لألحاكن) العقاري  الت1ويج 
السكنية) لالسسخداحات  املخصصة 

والسياحية والسجارية.
واملباني) األرا�سي  ج يع  تطوير 
على) للبناء) سي ا  وال  الحضرية،)
حسابها الخاص أو في امللكية املشت1كة)
لإلنشاءات الجديدة لج يع الوجهات)
املرافق) وج يع  األع ال  وبج يع 

وغي1ها.

ج يع امل سلكات أو تأجي1ها) شراء)

حن املباني) أو نقل حلكية كل أو جزء)

االجس اعية أو غي1ها حن املباني،)عن)

طريق البيع أو السبادل أو املساه ة في)

شركة.

املشاركة املباشرة أو غي1 املباشرة)

للشركة في ج يع املعاحالت السجارية)

التي قد تكون حرتبطة بأحد األشياء)

إنشاء) طريق  عن  أعاله  املذكورة 

شركات جديدة،)أو عن طريق املساه ة)

أو االكسساب أو شراء)األسهم أو الحقوق)

االجس اعية أو االندحاجات.

الع ليات) ج يع  أعم،) وبشكل 

الحرفية) أو  الصناعية  أو  السجارية 

أو املالية أو املنقولة أو العقارية التي)

قد تكون حرتبطة بشكل حباشر أو غي1)

حباشر باألشياء)املذكورة أعاله أو ذات)

تعزز) أن  املحس ل  حن  والتي  الصلة 

تطوير الشركة.

املقر االجس اعي):)الجديدة حي املنار)

حنطقة)1)حمل رقم)196.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

االجس اعي حمدد))في))111.111)درهم)

حصة اجس اعية،) (1111 إلى) حقسم 

وحوزعة) بالكاحل  وحمررة  حكستبة 

لفائدة):)السيد عبد هللا لشهب)1111 

( حصة اجس اعية.)

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)دجن16.

التسيي1):)تم تعيين السيد عبد هللا)

لشهب حسي1ا للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

البيضاء،) بالدار  السجارية  املحك ة 

بساريخ)7))أغسطس)1)1)،)تمت رقم)

3)6)بالسجل السجاري رقم)5)168.
حلخص قصد النشر

565 P
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MARONO TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم) ((119 8))ف16اير) بساريخ) بالبيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات السالية):
  MARONO TRANS (: التس ية)

.SARL AU
61)شارع) رياض) (: املقر االجس اعي)
الدار) (69 رقم) (( اللة يقوت الطابق)

البيضاء.
الهدف االجس اعي):)نقل البضائع.)))))))))))))))
الشكل القانوني):)ش7٠7٠ وحيد.))))
الرأس ال):)حدد رأس ال الشركة ب)
111.111)حقسم الى)1111)حصة حن)

قي ة)111)درهم)1111)))حصة.
:)تسي1 الشركة حن طرف) التسيي1)

السيد عزيز الطاهري.
االيداع) أنجز  (: القانوني) اإليداع 
بالدار) السجارية  باملحك ة  القانوني 

البيضاء)في)8))ف16اير)119).
السنة االجس اعية):)حن فاتح يناير)

الى)31)دجن16 حن كل سنة.
املدة):)99)سنة.

السجل السجاري):)6317)4.
566 P

SMART PLACE 
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأس الها 111.111 درهم 
تأسيس شركة

تلقاه) توثيقي  عقد  ب قس�سى 
حوثق بالدار) األسساذ أحين حمفوظ،)
البيضاء،)بساريخ))5)غشت)1)1)،)قا7)
السيد يوسف شاحي بإعداد القانون)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
ذات) وحيد،) بشريك  املحدودة 

امل يزات))السالية):
  SMART PLACE (: التس ية)

.SARL AU
البيضاء،) الدار  االجس اعي:) املقر 
الطابق) املوحن  عبد  شارع  ((1(

السفلي رقم)5. 

املوضوع):

وبيع) شراء) العقاري  االنعاش 

االرا�سي والعقارات ك ا هي او عليها)

تغيي1ات)؛

ج يع الع ليات العقارية لغرض)

بشكل) والبناء،) والسطوير  السقسيم 

حن) وغي1ها  حباشر  غي1  أو  حباشر 

االخرى بج يع انواعها) اع ال البناء)

ب ا فيها والفيالت واملساكن واملناطق)

أي) حن  والتشييد  واإلدارة  السكنية 

حشروع عقاري حن أي نوع)؛)

الهندسية) الدراسات  ج يع 

والديكور) العاحة  واألشغال  لل باني 

والسخطيط والسطوير)؛

كان) حه ا  البناء) أع ال  ج يع 

نوعها وطبقا لج يع اإلجراءات)؛

السطوير العقاري)؛

الع ليات)) كل  عا7،) وبشكل 

أو) واملالية  والصناعية  السجارية 

األوراق املالية أو املعاحالت العقارية)

حوضوع) إلى  حباشرة  غي1  أو  حباشرة 

طريقة شركة حشابهة أو ذات الصلة.

سنة حن تاريخ تقيدها) (99 املدة:)

بالسجل السجاري.
رأس ال الشركة):)111.111)درهم)

حصة اجس اعية،) (1111 إلى) حقسم 

طرف) حن  بالكاحل  وحمررة  حكستبة 

شخص طبيعي وهو:

السيد يوسف شاحي)1111)حصة)

اجس اعية)؛

املج وع):))1111))حصة اجس اعية.

حن) تبسدئ  (: االجس اعية) السنة 

دجن16 حن) (31 فاتح يناير و تنسهي في)

كل سنة.

التسيي1):)ستسي1 الشركة ملدة غي1)

يوسف) السيد  طرف  حن  حمدودة 

شاحي.

بإحضاء) حلزحة  سسكون  الشركة 

حن املسي1.

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

للدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء)بساريخ))))شتن16)1)1))تمت)

عدد)744648 . 

بكسابة) بالتسجيل  السصريح  تم 
للدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 
 (1(1 ( شتن16) (( ( ( بساريخ) البيضاء.)
السجل) حن  ( (471833 رقم) تمت 

السمليلي.
لل قسطف والبيان

املسي1

567 P

 OHH ZAZ
S.A.R.L(D’AU

I)-))ب قس�سى عقد عرفـي حؤرخ في)
تم إيداع القانون) (،(1(1 يونيو) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 
املحدودة بشرك وحيد))ذات امل يزات)

السالية:
.Ohh(zaz(«s.a.r.l(d’au«(:(التس ية

الشعر) تصفيف  (: الهدف)
وصالون السج يل،)اسسي1اد وتصدير)
واملنسجات) السج يل  حسسمضرات 
حسسمضرات) بيع  الكي اوية.)

السج يل والشعر)؛
حؤسسة العناية بالج ال وتجارة)
والعناية) السج يل  حسسمضرات 
وج يع خدحات) بالجسم واالست1خاء)
وتشغيل) إدارة  البدنية.) اللياقة 
والح احات) الصحية  املنسجعات 
تصفيف) وصالونات  واالسسم ا7 
وحراكز) السج يل  وحراكز  الشعر 

السج يل.
عين) شارع  ((4 (: االجس اعي) املقر 

سيدي علي بركون الدار البيضاء.
حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 
درهم) (11.111 في) ( االجس اعي حمدد)
111)حصة اجس اعية حن) حقسم إلى)
حكستبة) للواحدة،) درهم  (111 فئة)

وحمررة بالكاحل وحوزعة لفائدة):)
السيدة الحلوي سها7)111)حصة)

؛ اجس اعية)
املج وع:)111)حصة اجس اعية.

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)
االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)دجن16.

التسيي1):)تم تعيين السيدة الحلوي)

سها7 الحاحلة للبطاقة الوطنية رقم)

BJ343441،)حسي1ة للشركة.

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

11)أغسطس) بساريخ) بالدار البيضاء،)

1)1)،)تمت رقم419)74.
حلخص قصد النشر
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STE ULTIMA NETWORKS
SARL 

تأسيس شركة
-)ب قس�سى عقد عرفـي حؤرخ في) (I
تم إيداع القانون) (،(1(1 يوليو) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

  (1(1 يوليو) ((3 بساريخ) املحدودة 

وذات امل يزات السالية:

 ULTIMA (: التس ية)

.NETWORKS SARL STE

الشركاء):

السيد اشرف حركاتي)؛

السيدة ج عاوي))حها.

الشركة،) حن  الغرض  (: الهدف)

سواء)في املغرب أو في الخارج،)لحسابها)

الخاص ولحساب الغي1)،)هو ح ارسة)

األنشطة السالية:

بنية) وتنفيذ  استشارية  خدحات 

في املغرب) (IP تمسية حسقاربة لشبكة)

وفي الخارج.

)دعم املنظ ات في تعريف وتطوير)

في) املعلوحات  تكنولوجيا  حع اريات 

املغرب وفي الخارج.

 HLD((خدحات هندسة الشبكات

لل نظ ات في) وLLD)وخطة السنفيذ))

املغرب والخارج.

تدقيق البنى السمسية لسكنولوجيا)

في) لل نظ ات  والشبكات  املعلوحات 

املغرب والخارج.
املقر االجس اعي):)زنقة س ية إقاحة)
حي) ((( رقم) (5 الطابق) (3 شهرزاد)

النخيل الدار البيضاء.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
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الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 
االجس اعي حمدد))في)31.111 .

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)
االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)دجن16.
)التسيي1):)تم تعيين السيد اشرف)
حركاتي الحاحل للبطاقة الوطنية رقم)

BE 64(413).حسي1ا للشركة.
تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II
السجاري لدى املحك ة السجارية بالدار)
 (1(1 يوليو) ((3 بساريخ)  البيضاء،)

تمت رقم)9)4669.
حلخص قصد النشر

569 P

 ENVIRO-ENERGIE
INNOVATION

تأسيس شركة
-)ب قس�سى عقد عرفـي حؤرخ في) (I
القانون) إيداع  تم  (،(1(1 يوليو) ((
املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة ذات امل يزات السالية:
 ENVIRO-ENERGIE (: التس ية)

.INNOVATION
الهدف):)الت1كيبات الكهربائية.

السقد7) إقاحة  (: االجس اعي) املقر 
سيدي) (( الطابق) (2-17 حج وعة)

ال16نو�سي الدار البيضاء.
حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 
111.111درهم) في) ( االجس اعي حمدد)
اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 
حن فئة)111)درهم للواحدة،)حكستبة)

و حمررة بالكاحل.
السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)
االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)دجن16.
:)تم تعيين السيد فاضل) التسيي1)
ياسي1 والسيد ح16وك حم د).حسي1ان)

للشركة.
لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (II
البيضاء) بالدار  السجارية  املحك ة 
تمت رقم))74173)بالسجل السجاري))))
 TAXE PROF  467871 316(3963

حلخص قصد النشر
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LIFTED
تأسيس شركة

-)ب قس�سى عقد عرفـي حؤرخ في) (I
القانون) إيداع  تم  (،(1(1 يوليو) ((

املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة ذات امل يزات السالية:

.LIFTED(:(التس ية

حخس16) أو  ع ل  ورشة  (: الهدف)

للسن ية والطباعة.

السمرير والصوت السين ائي.

السقد7) إقاحة  (: االجس اعي) املقر 

سيدي) (( الطابق) (2-17 حج وعة)

ال16نو�سي الدار البيضاء.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

االجس اعي حمدد))في)111.111)درهم)

اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 

حن فئة)111)درهم للواحدة،)حكستبة)

( و حمررة بالكاحل.)

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)دجن16.

حريم) الباهمي  السيدة  ( الشركاء)

والسيد الباهمي أيوب.

السيدة) تعيين  تم  (: التسيي1)

الباهمي حريم.حسي1ة للشركة.

لدى) القانوني  اإليداع  تم  (- (II

البيضاء) بالدار  السجارية  املحك ة 

بالسجل) (741868 رقم) تمت 

 TAXE PROF  N°   468131(السجاري

.31613753
حلخص قصد النشر
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STE FORSA TRAVAUX
SARL AU 

رأس ال 111.111 درهم

تأسيس شركة
I)-))ب قس�سى عقد عرفـي حؤرخ في)
تم إيداع القانون) (،(1(1 يوليو) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

وذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

امل يزات السالية):

 STE » FORSA (: التس ية)
. TRAVAUX(«((SARL(AU

الهدف):)حقاول في أع ال البناء .
فروكة) دوار  (: االجس اعي) املقر 
اي ور)) ايت  اكفاي  ج اعة  بوراس 

حراكش.
حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 
االجس اعي حمدد))في)111.111)درهم)
حكستبة وحمررة بالكاحل حوزعة كلها)
باسم الشريك الوحيد السيد سعيد)

الهزا7).)
السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)
االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)دجن16.
تم تعيين السيد سعيد) (: التسيي1)

الهزا7 حسي1ا وحيدا للشركة.
تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
 (1(1 أغسطس) (11 ب راكش بساريخ)

تمت رقم114811 .
حلخص قصد النشر
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PARADIS INVEST
S.A.R.L

RC(N° 104971
تأسيس شركة

ب قس�سى عقد عرفـي حؤرخ) ( (- (I
1)1)،)تم إيداع القانون) 8)يوليو) في)
املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

املحدودة))ذات امل يزات السالية:
 PARADIS(INVEST(««(:(التس ية

S.A.R.L
الهدف):)

املساجرة في حواد السج يل)؛
)تصدير املنسجات الحرفية.

 31 رقم) حمل  (: االجس اعي) املقر 
تجزئة) االر�سي  بالطابق  (( ع ارة)

ش س املدينة)11)حراكش.
حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.
الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 
االجس اعي حمدد))في)111.111)درهم).

)السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)دجن16.

التسيي1):)تم تعيين السيدة احينة)

فياللي) حسن  والسيد  حرشد  فياللي 

للشركة حع السوقيع) ( حرشد حسي1ان)

املنفرد.

تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

(،(1(1 يوليو) (15 بساريخ) ب راكش 

تمت رقم)1))114.
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STE SOUK AVENTURE
SARL AU 

رأس ال 111.111 درهم

تأسيس شركة
I)-))ب قس�سى عقد عرفـي حؤرخ في)
تم إيداع القانون) (،(1(1 يوليو) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  السأسي�سي 

وذات) وحيد  بشريك  املحدودة 

امل يزات السالية:

 STE »SOUK (: التس ية)

. AVENTURE«((SARL(AU

الهدف):)

تصنيع وتسويق األشياء)الحرفية)؛

االسسي1اد والسصدير)؛

ابسكار وتص يم املوديالت الحرفية)

والديكورات.

 11 رقم) حسجر  (: االجس اعي) املقر 

بالطابق األر�سي ع ارة بنعبد الرزيق)

شارع عالل الفا�سي حراكش.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املدة)

تأسيسها النهائي.

الرأس ال) (: االجس اعي) الرأس ال 

االجس اعي حمدد))في)111.111)درهم)

حكستبة وحمررة بالكاحل حوزعة كلها)

السيدة) الوحيدة  الشريكة  باسم 

ويرالن كالديس.)

السنة االجس اعية):)تبسدئ السنة)

االجس اعية حن فاتح يناير وتنسهي في)

31)دجن16.

التسيي1):)تم تعيين السيدة ويرالن)

كالديس حسي1ة وحيدة للشركة.
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تم اإليداع القانوني بالسجل) (- (II

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

ب راكش بساريخ)5))أغسطس)1)1)،)

تمت رقم114955 .
حلخص قصد النشر

574 P

أوسيد ميطال
املقر االجس اعي : شارع حنش بن 

بوعزة، زنقة فاط ة بنت عاقة حاء 

العينين، تجزئة »ب» عين السبع، 

الدار البيضاء

الج ع) قرارات  حمضر  ب وجب 

»أوسيد) لشركة) االسسثنائي  العا7 

حيطال»)بساريخ)1))يوليو)1)1).

:)زيادة رأس املال) زيادة رأس املال)

ب قدار)1.111.111))درهم.

درهم) (45.111.111 حن) لي1تفع 

بإنشاء) وذلك  درهم  (65.111.111

درهم) (111 بقي ة) سهم  ((11.111

للسهم كاحلة حدفوعة بالكاحل عند)

االكسساب عن طريق الدحج املباشر في)

درهم) ((1.111.111 رأس املال ب بلغ)

حأخوذ حن األرباح املحسجزة.

بعد هذه الزيادة يصبح رأس املال)

ك ا يلي):

فكري) اللطيف  عبد  السيد 

8.166.711))درهم)؛

السيد حم د فكري)3.833.311) 

درهم)؛

الحريس) فاط ة  السيدة 

13.111.111)درهم)؛

املج وع)65.111.111)درهم.

تمديث النظا7 األسا�سي للشركة):

تمديث) العا7  الج ع  في  تقرر 

األسا�سي) النظا7  حن  و7) (6 املادتين)

للشركة.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

القانوني لدى كاتب املحك ة السجارية)

أغسطس) (17 بساريخ) بالدارالبيضاء)

1)1))برقم)17)743.
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SHOP & GO
شركة ذات حسؤولية حمدودة
برأس ال : 11.111).1  درهم
املقر: 6 شارع نجيب حمفوظ

الدار البيضاء
بيع الحصص

تعيين حسي1 جديد
 Shop( &( Go شركة) يقرر شركاء)

Sarl))حا يلي):
بيع أسهم السيد جاك ب.)دورليان))
لصالح السيد) (Jacques( B.(Dorlian

حسن الشوافني:
)7911))حصة اجس اعية كل حنها)

111)درهم.
تعيين حسي1 جديد السيد حسن)

الشوافني.
السعديل) الشركاء) يقرر  وبالسالي،)

املقابل ملواد النظا7 األسا�سي.
املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 
حارس) (5 في) السجارية بالدار البيضاء)

1)1))برقم)733394.
576 P

GATE 4 SERVICES
.S.A.R.L

شركة ذات حسؤولية حمدودة
 برأس حال 50،000.00 درهم

6)8 شارع القدس حندرونة - الدار 
البيضاء

الج ع) اجس اع  حمضر  ب وجب 
بساريخ) املنعقد  االسسثنائي  العا7 
الع وحي) الج ع  قرر  (17/11/(1(1

حا يلي):
)حن)

ً
)83))سه ا بيع ثالثة وث انين)

السيد.)يونس بوطالب إلى السيد عبد)
الخالق نقابي)،

)حن)
ً
بيع أربعة وث انين))84))سه ا

السيد) إلى  بوطالب  يونس  السيد.)
عبد الرح ن تبوش.

بوطالب) يونس  السيد.) اسسقالة 
حن حهاحه اإلدارية وتعيين السيد عبد)

الرح ن تبوش حسي1ًا)،
املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 
 rc( 744437(1)1)/31/8)تمت رقم

.(3(7415
577 P

 AGENCEMENT BATIMENT
& SERVICES LEGERS

نقل حقر الشركة
االسسثنائي) الج ع  للقرار  وفقا 
 AGENCEMENT للشركة)
    BATIMENT(&(SERVICES(LEGERS
وحقرها) (13/16/(1(1 بساريخ)
تقاطع) البيضاء) الدار  (11 االجس اعي)
شارع براهيم))الروداني وزنقة إسحاق)
املعاريف وقد قرر) (4 املروني الطابق)

الشركاء)حايلي):)
نقل ا ملقر))االجس اعي))لشركة حن,)
براهيم) شارع  تقاطع  البيضاء) الدار 
املروني) إسحاق  وزنقة  الروداني 
الطابق)4)املعاريف,)الى شارع ابو بكر)
 1 حج وعة) بنورحا  اقاحة  القديري 
سيدي) (1( رقم) (3 الطابق) (3 الع ارة)

حعررف الدار البيضاء.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
البيضاء)) بالدار  السجارية 
الرقم) تمت  بساريخ1)1)/19/)1)

 .18875
578 P

 JIDBOX DESIGN PLUS
STRATEGIE

رأس الها : 811.111 درهم
حقرها االجس اعي : شارع القدس 
ع ارة 3 ياقوت الدولة، عين الشق

السجل السجاري : 318149
نقل املقر

الج ع) قرارات  حمضر  ب وجب 
املنعقد) للشركاء) االسسثنائي  العا7 
بساريخ فاتح يناير)1)1))تقرر حا يلي):

نقل املقر االجس اعي للشركة حن)
 311 5)رقم) حي حوالي عبد هللا زنقة)
(: إلى العنوان الجديد) الدار البيضاء)
شارع القدس ع ارة 3 ياقوت الدولة، 

عين الشق، الدار البيضاء.
األسا�سي  النظا7  تميين 

واملصادقة عليه.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  البيضاء  للدار  السجارية 

3 ف16اير 1)1) تمت رقم 9165)7.
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شركة كونسبسيون دبليكسيون 

أوديت انفورماتيك
ش.7.7

رأس ال : 31.111 درهم

املقر االجس اعي : ساحة الع الة رقم 

8) - جرادة

الشريك) قرار  حمضر  ب وجب 
تقرر) ((1(1 يناير) ((3 الوحيد بساريخ)

حا يلي):

1)-)حذف األنشطة):

بيع األجهزة امليكانوكرافية.

االسسي1اد والسصدير.

األشغال امليكانوغرافية.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة)

السجارية بوجدة بساريخ)17)أغسطس)

1)1))تمت رقم)1749.

580 P

FIRST CHANTIER 
SARL

املقر: لجردنات 6 زاوية زنقة 

فازسوفي وزنقة زوحا ع ارة حونا 11 

الطابق1 حرس السلطان البيضاء

شركة ذات حسؤولية حمدودة 

السجل السجاري رقم 436455
رفع حن  رأس ال الشركة

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تمرير) تم  ( ( ( ((5/1(/(119 تاريخ)

االسثتنائ)) للج ع  اجس اع  حمضر 

حيت تقرر حا يلي))):

في رأس حال الشركة:) -الزيادة  (1
 111.111 للشركة) رأس ال  زيادة 

)درهم حن) ( (51.111.111 ( ( درهم إلى)

حصة) ( (499.111 ( ( إنشاء) ( خالل)

للحصة) درهم  (111 ( بقي ة) جديدة 

حدفوعة بالكاحل))عن))طريق))تعويض))

ديون حسسمقة))و واجبة على))الشركة))
والتي تم))تض ينها))في الحساب الجاري)

بالكاحل)) ( في الشركة و تدفع) للشركاء)

للشركاء)

أألسا�سي) القانون  تعديل  (- ((

بالرأس ال)) املسعلق  للشركة 

واملساه ات على الشكل السالي):)
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ألرياحي) حم د  للسيد 
51.111.111)درهم.)

رأس ال) في  الزيادة  هذه  ب وجب 
الشركة تم تعديل القانون أألسا�سي)
بالرأس ال) املسعلق  للشركة 

واملساه ات على الشكل السالي):
درهم)) (51.111.111 (: الرأس ال)
حقسم على)511.111)حصة)))حقس ة)

ك ا يلي):
 511.111 ألرياحي) حم د  للسيد 

حصة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم  ( (
بساريخ) بالبيضاء) السجارية 

1)1)/9/11))رقم))8771)7.
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 LES RESIDENCES AL AHALI 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حقرها االجس اعي : الدار البيضاء، 
3)), شارع عبد املوحن الطابق 

الخاحس رقم 36
رأس الها 11.111) درهم
تفويت حصص اجس اعية

تلقسه)) توثيقي  عقد  ب قس�سى 
بساريخ) بالغي  إي ان  األسساذة 
تفويت) تم  ( ((1(1 ))و)8)يوليو)
طرف) حن  ( االجس اعية) حصص 
خالد) ( لفائدة) ( السيـد زوبي1 العنابي)
عشرون ألف) ( ب بلغ قدره) ( العنابي)

درهم)))1.111))درهم)).
الحصص) لسفويت هذه  نتيجة  و 
االجس اعية فإن هذه األخي1ة تصبح)

ك ا يلي)):
  1811 (: العنابي) اح د  السيـد 

حصة)
)السيـد خالد العنابي):)11))حصة

املـج ـوع)):))111.)))حصة)
اسسقالة السيـد زوبي1) (: الـتسييـر)
لسصبح)) للشركة  ك سي1  ( العنابي)
اح د) السيـد  ( طرف) حن  حسي1ة 
العنابي و السيـد خالد العنابي))و ملدة)
غي1 حمدودة و يلزحانها بإحضاء)حنفرد.
في) بالسعديل  السصريح  تم  ك ا 
غشت) ((4 بساريخ) السجاري  السجل 

1)1))))تمت عدد)9)7437.
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 ATLAS CONSULT
INGENIERIE SERVICE

S.A.R.L
املقر االجس اعي : اقاحة املولد بلوك د 

زنقة ابن كثي1 رقم ) املعاريف
  الدار البيضاء

»حكسب  الشركة  نشاط  إزالة 
السص يم» واستبداله بت1كيب ج يع 

أنواع املعدات الس عية والبصرية 
ب قس�سى عقد املحضر بساريخ1) 
املسجل بالدارالبيضاء) (,(1(1 يوليو)
قرر حسي1 شركة)) (14/18/(1(1 يو7)
 ATLAS CONSULT INGENIERIE
حمدودة.) حسؤولية  ذات  (SERVICE

حايلي):
»حكسب) الشركة) نشاط  إزالة 
واستبداله بت1كيب ج يع) السص يم»)

أنواع املعدات الس عية والبصرية.
اإليداع القانوني):)لقد تم اإليداع)
الدار) السجارية  باملحك ة  القانوني 
يو7) (744191 رقم) تمت  البيضاء)

.(1(1/18/(7
584 P

COMPTOIR PHARMA
S.A.R.L

املقر االجس اعي :  111الكائن 
بالطابق السفلي للدار الكائنة 

بالزنقة 5) الرقم 114 حي حنضرونا 
ع الة عين الشق البيضاء

تغيي1 املقر االجس اعي
بساريخ) املحضر  عقد  ب قس�سى 
بالدار) املسجل  (,11/17/(1(1
البيضاء)يو7)1)1)/14/18)قرر حسي1)
شركة))COMPTOIR PHARMA)ذات)
حسؤولية حمدودة.)حايلي):)تغيي1 املقر)
االجس اعي للشركة شارع عبد املوحن)
الطابق) (3 زنقة س ية اقاحة شهرزاد)
إلى)) البيضاء) ( حي النخيل) ((1 ( رقم) (4
للدار) السفلي  بالطابق  111الكائن 
حي) (114 الرقم) ((5 بالزنقة) الكائنة 
حنضرونا ع الة عين الشق البيضاء).
لقد تم اإليداع) اإليداع القانوني:)
الدار) السجارية  باملحك ة  القانوني 
يو7) ( (744486 رقم) تمت  البيضاء)

      .11/19/(1(1
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S-FLUIDE
SARL A.U

شركة ذات حسئولية حمدودة 
ملساهم واحد

برأس حال 100،000 درهم
املقر االجس اعي الدارالبيضاء 144 
زنقة حم د س يمة إقاحة جوهرة 

حم د س يمة رقم 35 الطابق 6
بيع األسهم

تعيين حسي1ين حشاركين جدد
لشركة) الوحيد  الشريك  يقرر 

S-FLUIDE(Sarl(A.U)حا يلي:
راشق س ي1ة) ( بيع أسهم السيدة)
يوسف) شهبون  ( السيد) لصالح 

والسيد))املود ن عبد الحق):
الشركاء) حن  لكل  سهم  ((511(  

بقي ة)111)درهم لكل حنهم.
ستسم إدارة الشركة حن) وبالسالي،)

قبل الشركاء):
))-)السيد شهبون يوسف واملود ن)

عبد الحق:
يقرر املساهم الوحيد السعديل) ( ( (

املقابل لبنود النظا7 األسا�سي.
إيداع قانوني):

املحك ة) في  القانوني  اإليداع  تم 
  13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 
سبس 16))1)1))تمت الرقم)744717
586 P

UNIFOB
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها 111.111

املقر االجس اعي: 3 زنقة عادل 
الحراقي حنطقة املستشفيات

 شارع عبد املوحن
 الدار البيضاء

افسساح فرع جديد تابع للشركة
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
قرر شركاء) ((1(1 بساريخ فاتح يوليو)
ذات) (UNIFOB SARL شركة.)
والتي) درهم  (100.000,00 الرأس ال)
عادل) زنقة  (3 االجس اعي) حقرها 
شارع) املستشفيات  حنطقة  الحراقي 
قرروا) البيضاء) الدار  املوحن   عبد 

حا يلي):

لشركة) تابع  جديد  فرع  افسساح 

اعاله) املدكورة  (UNIFOB SARL

بالعنوان السالي))

الصناعية) املنطقة  (113 تجزئة)

الدار) السفلي  الطابق  حديونة 

البيضاء.)

(
ً
تعيين السيد حسن بلعسيق حديرا

لهذا الفرع

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تمت  ((4/18/(1(1 البيضاء)

.7437(7

587 P

DAR EL FAJR
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها 511.111

املقر االجس اعي: 34 ب ع ارة الفجر 

شارع حوالي ادريس األول الفداء 

الدار البيضاء

افسساح فرع جديد تابع للشركة
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

شركاء) قرر  (11/17/(1(1 بساريخ)

ذات) (DAR EL FAJR SARL شركة.)

والتي) درهم  (511.111 الرأس ال)

حقرها االجس اعي)34)ب ع ارة الفجر)

الفداء) األول  ادريس  حوالي  شارع 

الدار البيضاء)قرروا حا يلي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

لشركة) تابع  جديد  فرع  افسساح 

DAR EL FAJR SARL)املدكورة اعاله)

بالعنوان السالي))

األول) ادريس  حوالي  شارع  ا  (3(

شارع بونبارت ا الفجر.)

(
ً
تعيين السيد حسن بلعسيق حديرا

لهذا الفرع

بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم) تمت  (17/18/(1(1 البيضاء)

            743(15

588 P
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LIBERASSUR
S.A.R.L 

شركة ذات حسؤولية حمدودة
برأس ال 111.111 درهم

املقر الرئي�سي شارع حم د بلفرج 
إقاحة  األحان 1 حسجر رقم 11 سيدي 

ال16نو�سي الدار البيضاء
RC: 409571 - IF: 15267650

إعالن تعديلي
الج ع) اجس اع  حمضر  وبمسب 
العا7 االسسثنائي بساريخ)1)1)/15/8،)

LIBERASSUR(قرر شركاء)شركة
القرار األول):

السيدة ليو�سي ناجية تقرر بيع) (
311)سهم لصالح السيد نبيه نجيب

تم نقل األسهم هذا وفًقا لل ادة) (
)1)حن النظا7 األسا�سي.

بشكل) القرار  هذا  اعس اد  تم  (
ج اعي.

القرار الثاني):
 651 قرر السيد حزقور ع ر بيع)

)لصالح السيد نبيه نجيب
ً
سه ا

تم نقل األسهم هذا وفًقا لل ادة)
)1)حن النظا7 األسا�سي.

بشكل) القرار  هذا  اعس اد  تم 
ج اعي):

القرار الثالث):
نجيب) نبيه  (/ السيد) تعيين  تم 

ا لفت1ة غي1 حمدودة.
ً
حسي1ًا حشارك

وعليه يكون تعديل املادة)13)على)
النمو السالي:

املادة)13:)اإلدارة
شخص) قبل  حن  الشركة  تسيي1 
أو أكث1 حن األشخاص الطبيعيين،)أو)
الشركاء) قبل  املعينين حن  الشركاء،)
في النظا7 األسا�سي أو ب وجب قانون)
الحق،)حع األغلبية املطلوبة للقرارات)

العادية حع أو بدون حد زحني.
اعسباًرا حن اآلن)،)تم تعيين السيد)
املغربية) الجنسية  حن  حزقور  ع ر 
رقم)) الوطنية  للبطاقة  وحاحل 
حن) نجيب  نبيه  )T19(38والسيد 
للبطاقة) وحاحل  املغربية  الجنسية 
الوطنية رقم))M76393))،)ك سي1ين)

حشاركين لفت1ة غي1 حمدودة.

بشكل) القرار  هذا  اعس اد  تم 

ج اعي

القرار الرابع):

االسسثنائي،) العا7  الج ع  قرر 

تعديل) السابقة،) القرارات  ملراعاة 

املادتين)6)»حساه ات الشركاء»)و)16 

»السوقيع»)على النمو السالي:

بشكل) القرار  هذا  اعس اد  تم 

ج اعي

»املادة)6)حساه ات الشركاء»

يجلب الشركاء)األحوال السالية:

السيد نبيه نجيب))95.111)درهم

السيد حزقور ع ر)5.111)درهم

)املج وع)111.111)درهم

يسم توزيع رأس املال على النمو)

السالي:

حصة) (951 (: نبيه نجيب) السيد 

اجس اعية

حصة) (51 (: ع ر) ( السيد حزقور)

اجس اعية.

املج وع)1111)حصة اجس اعية.

»املادة)16)توقيع الشركة»

صحيح) بشكل  الشركة  سسلتز7 

بالسوقيع املنفرد للسيد نبيه نجيب.

القرار الرابع

وافق) االسسثنائي  العا7  الج ع 

املقر) نقل  على  تمفظ  بدون 

االجس اعي حن العنوان القديم:)شارع)

األحان) ( إقاحة) بلفرج  حم د  شارع 

ال16نو�سي) سيدي  (11 رقم) حسجر  (1

الدار البيضاء)لل قر الجديد العنوان)
زنقة الزهور) (5 تجزئة النسيم) السالي:)

رقم)18)الجديدة

بشكل) القرار  هذا  اعس اد  تم 

ج اعي

املسسفيد) العا7  الج ع  حنح 

كاحل) القرار  هذا  حن  نسخة  حن 

الصالحيات إلت ا7 ج يع اإلجراءات)

عليها) املنصوص  واإلدارية  القانونية 

في القانون.

القانوني) اإليداع  إيداع  تم 

البيضاء) بالدار  السجارية  باملحك ة 

برقم)744441)بساريخ)1)1)/19/18

589 P

PARCOSER
  SARL

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
 (4 ( بساريخ) ( املنعقد) العادي  الغي1 
غشت)1)1)))بالدار البيضاء)تقرر حا)

يلي):
الزيادة في ر اس ال الشركة ب بلغ)
حن) برفعه  وذلك  درهم  (161.111
درهم) ((61.111 درهم الى) (111.111
حصة جديدة حن فئة) (1611 بخلق)
وتمرر) تكستب  للواحدة  درهم  (111
بالكاحل عن طريق املقاصة حع ديون)
واملسجلة) األداء) وواجبة  حسسمقة 
في حدود) بالحساب الجاري للشركاء)
ثالثون ألف درهم))31.111))))وعينية))
ألف درهم) ثالثون  و  حائة  في حدود 

)131.111)درهم).)))))))))))
كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) السجارية  لل مك ة  الضبط 
  (1(1 شتن16) (13 بساريخ) البيضاء)

تمت عدد)744763.
590 P

ALAM CARS PRO
SARL AU

تفويت الحصص
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
يوليو) (9 الغي1 العادي املنعقد بساريخ)
قرر الشريك) بالدار البيضاء،) ((1(1
 AU  ALAM CARS الوحيد لشركة)
 111.111 رأس الها) ( (PRO SARL
 14 رقم) السجاري  وحقرها  درهم 
حي حوالي عبد هللا الدار) (316 زنقة)

البيضاء،)حا يلي):
حصة حن طرف) (1111 تفويت) (-
السيد سعيد علمي إلى السيد حم د)

أحين علمي.
األسا�سي) القانون  تميين  (-

للشركة.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
الضبط) كسابة  لدى  القانوني 
البيضاء) بالدار  السجارية  لل مك ة 
)تمت عدد) ( ((1(1 11)غشت) بساريخ)

.74(597
591 P

ALAM CARS
SARL AU

تفويت الحصص
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
الغي1 العادي املنعقد بساريخ))13)يوليوز)

قرر الشريك) بالدار البيضاء،) ((1(1

 AU  ALAM CARSلشركة الوحيد 
 1.000.000,00 رأس الها) ( (SARL
زنقة) (18 درهم وحقرها السجاري رقم)

15)حي حوالي عبد هللا الدار البيضاء،)

حا يلي:

-)تفويت)11111)حصة حن طرف)

السيد سعيد علمي إلى السيد سهيل)

علمي.

األسا�سي) القانون  تميين  (- (

للشركة.

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

الضبط) كسابة  لدى  القانوني 

البيضاء) بالدار  السجارية  لل مك ة 

)تمت عدد) ( ((1(1 11)غشت) بساريخ)

.74(598

592 P

 SOLOCAV COMPOSITES

MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة

 برأس ال 111.111 درهم

املقر االجس اعي 46 شارع الزرقطوني 

الطابق ) الشقة  6 الدار البيضاء

RC: 421009 IF: 33592956

الج ع) اجس اع  حمضر  على  بناًء)

 SOLOCAV«((العا7 االسسثنائي لشركة

املنعقد) («COMPOSITES MAROC

الشركاء قرر  (،19/8/(1(1  بساريخ)

)حا يلي:
السيد زغدود إس اعيل يتنازل) (•

عن)511)سهم للسيد زغنان كريم.

زغدود) السيد  اسسقالة  (•

إس اعيل حن حنصبه ك سي1للشركة)

حسي1ًا) كريم  زغنان  السيد  وتعيين 

حمدودة.) غي1  لفت1ة  للشركة  حنفرًدا 

في) فقط  بسوقيعه  الشركة  سيلز7 

ج يع األع ال.
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للشركة) القانوني  الشكل  تغيي1  (•
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  حن 
حسؤولية) ذات  شركة  إلى  ((SARL(

(SARLAU((حمدودة بشريك واحد
•)تمديث النظا7 األسا�سي.

الدار) حمك ة  في  اإليداع  تم 
تمت) (19/11/(1(1 بساريخ) البيضاء)

رقم)18687.
593 P

عقد تسيير حر ملحل تجاري  
املقر االجس اعي: شارعA  ححج 1 رقم 
1  3-  سكن الراحة حي ال16كة 4  

سيدي حوحن البيضاء
حؤرخ) عرفي  عقد  ب وجب 
بالبيضاء)بساريخ))1)شتن16)1)1)))))تم)
تمرير عقد كراء)حمل تجاري الكائن)
سكن) ( (4-3 ( رقم) (1 ع ارة) (A ب حج)
حوحن) سيدي  (4 ال16كة) حي  الراحة 
حن طرف السيد الزعكوني) البيضاء)
سعيد الحاحل للبطاقة الوطنية عدد))
T131881)))القاطن بحي حوالي عبد)
هللا الزنقة)))34الرقم)))15)عين الشق)
اليوسوفي) السيدة  لفائدة  ( البيضاء)
الوطنية) للبطاقة  الحاحلة  أحينة،)
عدد)))))BH5716))القاطنة بحي حوالي)
عين) (15 الرقم) (34 الزنقة) عبد هللا 
و ذلك لتسيي1 حمل) ( الشق البيضاء)
املأكوالت) لبيع  واسسغالله  تجاري 
الخفيفة ملدة حمددة في ست سنوات)
إلى) (1(/19/(1(1 تاريخ) حن  ابسداء)

غاية)))6)1)/11/19.
حلخص حن أجل النشر

594 P

فيدوراحا

حكسب املفتي زنقة السوارقة الرقم)))ش)5

الدار البيضاء)1141)

الهاتف):))11)6)))15

شركة أولوز بالستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املوافقة على نقل أسهم
تعديل البنود 6 - 7 و 15 للنظا7 

األسا�سي
لشركاء) االسسثنائي  العا7  الج ع 
ذات  شركة  بالستيك  أولوز  شركة 
يوليو   13 ليو7  املسؤولية املحدودة 

: (1(1

للسيد  سهم   1361 نقل  أقر  أ) 
أسوال نور الدين :

حن السادة : أسوال لحسن 81)1 
سهم.

أسوال ج ال : 41 سهم.
أسوال صالح الدين : 41 سهم.

توزيع  أصبح  األسهم  نقل  بعد 
رأس املال كاآلتي :

أسوال نور الدين : 1411 سهم.
أسوال لحسن : 611 سهم.

ب) قا7 بسعديل البنود 6 و 7 و 15 
للنظا7 األسا�سي.

ج) قا7 بسعيين السيد أسوال نور 
الدين كاملسي1 الوحيد للشركة وعدل 

البند 15.
باملحك ة  الرسمي  اإليداع  تم 
فاتح  يو7  البيضاء  بالدار  السجارية 

سبس 16 1)1) تمت رقم 744557.
595 P

 PAPER RECYCLING
 COMPANY

»PRC«
حل شركة

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
تقرر) ((119 نوف 16) (5 العادي بساريخ)
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

حا يلي):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 PAPER(:(االقسضاء)ب خسصر تس يتها

.»RECYCLING COMPANY »PRC
وحدد حقر السصفية):)147،)شارع)
حم د س يمة الطابق)))املكسب رقم)

11))البيضاء.
 11.111 (: حبلغ رأس ال الشركة) (

درهم.
وعين السيد عبد الح يد ظافري)

ك صفي للشركة.)
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 
البيضاء)بساريخ))))يونيو)1)1))تمت)

رقم)736689.
596 P

اسسدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرس ية عدد 6)56 بساريخ

6) أغسطس 1)1)، باالعالن الذي 
يم ل رقم 394P الصفمة 51)11

STE RINARI SERVICES
SARL AU

بدال حن):
 STE RINARI SERVICES SARL

.AU
رأس الها):)111.11)درهم.

.RC(N°(:(123677
يقرأ):

 STE RINARI SERVICES SARL
.AU

رأس الها):)111.111)درهم.
.RC(N°(:(123677

)الباقي ال تغيي1 فيه.)

اسسدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرس ية عدد 5511

بساريخ 8)  حارس 118) الصفمة 
4(17

50 P إعالن رقم

SOCIETE AUTO EL YAZIDI
SARL

بدال حن تس ية الشركة):
SOCIETE AUTOEL YAZID

SARL
يقرأ):)

SOCIETE AUTO EL YAZIDI
SARL

)الباقي ال تغيي1 فيه.)

 STE EDA INDUSTRIE
MAROC

SARL
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

تمويل 751 حصة اجس اعية
الغي1) العا7  الج ع  ب قس�سى 
ت ت) ((1(1 حاي) (11 بساريخ) العادي 

املصادقة على حا يلي):
 111 751)حصة حن فئة) تمويل)
 EDA HOLDING شركة) إلى  درهم 

SARL)ك ا يلي):

375)حصة حن فئة)111)درهم حن)
السيد يوسف حليم.

375)حصة حن فئة)111)درهم حن)
السيد بغداد الشيخاوي.

وبذلك تم تعديل الفصل السابع)
حن القانون األسا�سي ك ا يلي):

 111.111 الشركة) املال  الرأس 
حصة) (1111 إلى) حقسم  درهم 
درهم حوزع) (111 اجس اعية حن فئة)

ك ا يلي):
(: للسيد يوسف حليم الشيخاوي)

5)1)حصة.
 1(5 (: الشيخاوي) بغداد  للسيد 

حصة.
:(EDA HOLDING SARL

751)حصة.
املج وع):)1111)حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) البيضاء) بالدار   السجارية 

31)يونيو)1)1))تمت رقم)737741.

SEWINGLAND
SARL

شـركـة ذات حسؤولية حمدودة 
رأس الها : 111.111 درهم

حقرها : حي السال7 شارع 5)
رقم 14 الداخلة

تأسيـــس
بساريخ)) عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إحداث القانون) (، (17/17/(1(1
حسؤولية) ذات  لشـركـة  األسا�سي 

حمدودة.
 SEWINGLAND (: التس يــة)

شـركـة ذات حسؤولية حمدودة
سواء) الشركة  تهدف  (: الهــدف)
لحسابها) خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغي1 إلى):
صناعة املالبس.

املقر االجس اعي):)حي السال7))شارع)
5))رقم)14)-)الداخلة.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املــدة)
السأسيس النهائـي.

رأس املـال):)حدد رأس املال في حبلغ)
 1111 على) حقسم  درهم  (111.111
للواحـد) درهم  (111 فئة) حن  حصة 

لفائدة السيدان):
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حم د حغنين)511)حصة.
ليلى رح وني)511)حصة.

التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إلى)
السيد:)حم د حغنين.

فاتـح) حن  تبسـدئ  (: املاليـة) السنـة 
كل) حن  ديس 16  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
األربــاح):)5)%)لالحسياط القانـــونـي.

اإليـداع) تـم  (: القانـونـي) اإليــداع 
القانـونـي باملحك ـة االبسدائية لواليـة)
جهـة الداخلة)-)وادي الذهب،)ب دينـة)
تمـت) (17/18/(1(1 يـو7) الداخلـة 
السجاري) السجل  ((1(1/1171 رقم)

رقم)15985.
للنشر والبيان

1 C

JAITOUT
شـركـة ذات حسؤولية حمدودة 

رأس الها : 111.111 درهم
حقرها : حي لفطيمات شارع الوالء 

رقم 16 - الداخلة.
تأسيـــس

بساريخ)) عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إحداث  تم  (،17/17/(1(1
حسؤولية) ذات  لشـركـة  األسا�سي 

حمدودة.
JAITOUT)شـركـة ذات) (: التس يــة)

حسؤولية حمدودة.
سواء) الشركة  تهدف  (: الهــدف)
لحسابها) خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغي1 إلى):
تصدير واست1اد اجهزة))حنزلية.

لفطيمات)) حي  (: االجس اعي) املقر 
شارع الوالء)رقم)16)-)الداخلة.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املــدة)
السأسيس النهائـي.

رأس املـال):)حدد رأس املال في حبلغ)
 1111 على) حقسم  درهم  (111.111
للواحـد) درهم  (111 فئة) حن  حصة 

لفائدة):
 CINGALA MATA FRANCK

DENIS 511)حصة.
التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إلى)
 CINGALA MATA FRANCK(:السيد

DENIS

فاتـح) حن  تبسـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) حن  ديس 16  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):)5)%)لالحسياط القانـــونـي.

اإليـداع) تـم  (: القانـونـي) اإليــداع 

القانـونـي باملحك ـة االبسدائية لواليـة)

جهـة الداخلة)-)وادي الذهب،)ب دينـة)

تمـت) (17/18/(1(1 يـو7) الداخلـة 
السجاري) السجل  ((1(1/1175 رقم)

رقم)15991.
للنشر والبيان

2 C

SMA COCHE
SARL

شـركـة ذات حسؤولية حمدودة 
رأس الها : 111.111 درهم

حقرها : حي النهضة  رقم -1 شارع

ابو عبيدة الجراح رقم 149)

الداخلة

تأسيس
بساريخ)) عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إحداث  تم  (،17/17/(1(1

حسؤولية) ذات  لشـركـة  األسا�سي 

حمدودة.

SMA COCHE)شـركـة) (: التس يــة)

ذات حسؤولية حمدودة.

سواء) الشركة  تهدف  (: الهــدف)

لحسابها) خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغي1 إلى):

تأجي1 السيارات بدون سائق.

املقر االجس اعي):)حي النهضة رقم)1 

 (149 -)شارع ابو عبيدة الجراح رقم)

-)الداخلة.

حن تاريخ) سنة ابسداء) (99 (: املــدة)

السأسيس النهائـي.
رأس املـال):)حدد رأس املال في حبلغ)

 1111 على) حقسم  درهم  (111.111

للواحـد) درهم  (111 فئة) حن  حصة 

لفائدة السيدان):

املصطفى ساخي)511)حصة.

حني1 زرغودي)511)حصة.

التسييـر):)عهـد تسييـر الشركـة إلى)

السيد ربوح حم د.

فاتـح) حن  تبسـدئ  (: املاليـة) السنـة 

كل) حن  ديس 16  (31 في) وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

األربــاح):)5)%)لالحسياط القانـــونـي.

اإليـداع) تـم  (: القانـونـي) اإليــداع 

القانـونـي باملحك ـة االبسدائية لواليـة)

جهـة الداخلة)-)وادي الذهب،)ب دينـة)

تمـت) (17/18/(1(1 يـو7) الداخلـة 

السجاري) السجل  ((1(1/1173 رقم)

رقم)15987.
للنشر والبيان

3 C

STE DOMAINE AZALEE

 SARL

 NOMINATION(D’UN 

 NOUVEAU GERANT

الج ع) حمضر  ملقسضيات  تبعا 

 STE ( لشركة) االسسثنائي  العا7 

   DOMAINE AZALEE SARL

ت ت) (،11/13/(1(1 بساريخ) املنعقد 

املقت1حات) على  باإلج اع  املصادقة 

اآلتية):

((: الشركة) املسي1ين  اسسقالة 

السيدة فوزية بودة والسيدة كري ة)

بن سعود.

جديد وحيد  حسي1   تعيين 

للشركة):)السيد ح زة بن سعود).

السيد بن سعود) (: السوقيع) تغيي1 

ح زة))املسي1 الوحيد للشركة الذي له)

الحق في السوقيع على ج يع الوثائق)

األساسية واإلدارية حع أي حؤسسة.

القانون) النظا7  صياغة  إعادة 

األسا�سي.

لل مك ة) القانوني  اإليداع  تم 

رقم) تمت  ( ب راكش) السجارية 

)11389)بساريخ)1)1)/13/17.

4 C

 SOCIETE NOWIER TRAVEL
 SERVICES

شركة ذات حسؤولية حمدودة
تجزئة بو حس اررقم 169 احرشيش  

حراكش
رقم السقييد في السجل السجاري 

113991
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ( ب قس�سى)
إعداد) تم  ب راكش  (16/13/(1(1
القانون األسا�سي ل)»)شكل الشركة»)

بامل يزات السالية):
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

حسؤولية حمدودة.
تس ية الشركة):

 SOCIETE NOWIER TRAVEL  
SERVICES

غرض الشركة بإيجاز وكالة سفر.
تجزئة (: االجس اعي) املقر   عنوان 

بو حس ار رقم)169)احرشيش.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 51.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 
للحصة) درهم  (111 ب بلغ) درهم 

الواحدة حمررة كاحلة.
الحصص العينية):)

اح د) عباس  حم د  السيد 
حصة الساكن ب تجزئة ((51  نوير)
بو حس ار رقم)169)احرشيش حراكش.)
 (51 درهاوي) بهيجة  السيدة 
حصة الساكن ب تجزئة بو حس ار)

رقم)169)احرشيش حراكش.
((: الشركاء) على  األنصبة  توزيع 

111)حصة.
السيد حم د عباس اح د نوير)

51))حصة بقي ة)5.111))درهم.
 (51 درهاوي) بهيجة  السيدة 

حصة بقي ة)5.111))درهم.
املج وع):)51.111)درهم.

حم د) السيد  (: الشركة) حسي1 
عباس اح د نوير.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1)/11/16)تمت رقم))11337.
5 C
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 SOCIETE ENERGETIQUE ET
 THERMIQUE

S.E.T 
SARL نوعها

وعنوان حقرها االجس اعي :
دوار اوالد يحي رقم 19) ت صلوحت 

حراكش
رقم السقييد في السجل السجاري 

113819
تأسيس

عقد حوثق) ب قس�سى عقد عرفي/)
تم) حراكش  في1)1)/31/11) حؤرخ 
»شكل) ل) األسا�سي  القانون  إعداد 

الشركة»)بامل يزات السالية):
SARL(:(شكل الشركة

 SOCIETE (: الشركة) تس ية 
 ENERGETIQUE ET THERMIQUE

– S.E.T
اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير.
عنوان املقر االجس اعي):)دوار اوالد)

يحي رقم)19))ت صلوحت حراكش.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم.
الحصص العينية):

الشخصية) الشركاء) أس اء)
والعائلية وعناوينهم

الساكن) الس يع  عبد  بلبياض 
الساكن) وليد  احزوارين  (/ ب راكش)

ب راكش.
توزيع األنصبة على الشركاء

الساكن) الس يع  عبد  بلبياض 
احزوارين وليد) (/ 55)حصة) ب راكش)

الساكن ب راكش)45)حصة.
أس اء)حسي1ي الشركة الشخصية)

والعائلية وعناوينهم
الساكن) الس يع  عبد  بلبياض 

ب راكش
املحك ة) القانوني ب  اإليداع  تم 
حارس) ((3 بساريخ) حراكش  السجارية.)

1)1))تمت رقم)45)113.
6 C

RAJAFILLAH FATIMA
فسخ عقد تسيي1 حر ألصل تجاري

تس ية األصل السجاري
ب قس�سى عقد تسيي1 حر حؤرخ في)
5))يوليو)118))تم فسخ عقد التسيي1)
ب) الكائن  السجاري  لألصل  الحر 
73))حراكش) 4)رقم) املحاحيد سعادة)
فاط ة) )ة)) السيد) املوقع حن طرف 
حالك)ة)) )بصفسه)ا)) (: هللا) في  رجاء)
لألصل السجاري))الحاحل)ة))للبطاقة)
 E((1158 ( رقم) للسعريف  الوطنية 
1)حرف) بالعنوان املسي1ة) القاطن)ة))
والسيد)ة)) حراكش  (357 رقم) د 
حمسن الراحل):)بصفسه)ا))حسي1ا)ة))
الوطنية) للبطاقة  الحاحل)ة)) حرا)ة))
رقم))EE4(8161)القاطن)ة))بالعنوان)
درب القادوس رقم)14)سيبع حراكش)
واملسجل بالسجل السجاري باملحك ة)
السجارية ب راكش تمت رقم)1961).
7 C

ZINE HYGIENE
SARL

lشارع ابن بطوطة تجزئة املنار 11 
ع ارة ب رقم ) حي الحسني

رقم السقييد في السجل السجاري 
113341
تأسيس

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
إعداد) تم  ((6/1(/(1(1 حراكش)
القانون األسا�سي ل)»شكل الشركة»)

بامل يزات السالية):
SARLAU(:(شكل الشركة

 ZIN HYGIENE الشركة) تس ية 
SARL

النظافة،) (: غرض الشركة بإيجاز)
السعقيم،)السوزيع وتوصيل الطرود.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((: االجس اعي) املقر  عنوان  (
 11 املنار) تجزئة  بطوطة  ابن  شارع 

ع ارة ب رقم)))حي الحسني.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم.

الحصص العينية)1111)حصة.
الشخصية) الشركاء) أس اء)

والعائلية وعناوينهم أح د حعدل
الشركاء) على  األنصبة  توزيع 

1111)حصة.
أس اء)حسي1ي الشركة الشخصية)
حعدل) أح د  (: وعناوينهم) والعائلية 
5)حي الشسوي) أ رقم) (6 الساكن حنار)

حراكش.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1(1 ف16اير) ((6 السجاريةب راكش)

تمت رقم848)11.
8 C

 GROUPE SERVICES
 PROTECTION RAPPROCHE

MAROC
 SARL نوعها

وعنوان حقرها االجس اعي
اقاحة اونست 1-191 زنقة حم د 

البقال 11 حراكش
رقم السقييد في السجل السجاري 

96431
تأسيس

ب قس�سى))عقد عرفي/)عقد حوثق)
حراكش تم) ((119 حاي) (1( حؤرخ في)
»شكل) ل) األسا�سي  القانون  إعداد 

الشركة»)بامل يزات السالية):
SARL(:(شكل الشركة

 GROUPE (: الشركة) تس ية 
 SERVICES PROTECTION

RAPPROCHE MAROC
غرض الشركة بإيجاز):)احن املباني)

العاحة او الخاصة لشركة.
اقاحة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
البقال) حم د  زنقة  (1-191 اونست)

11)حراكش.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم.
الحصص العينية

الشخصية) الشركاء) أس اء)
والعائلية وعناوينهم).

 BOURREL DENIS/ VILLINO
          CHRITOPHE/ AKCHI JAMAL

القاطنين املغرب.
توزيع األنصبة على الشركاء

حصة)  5111 BOURREL DENIS
 (51 VILLINO CHRITOPHE  /

حصة).
  AKCHI JAMAL  51))حصة.

أس اء)حسي1ي الشركة الشخصية)
والعائلية وعناوينهم

القاطن باملغرب) (AKCHI JAMAL
/ VILLINO CHRITOPHE)/)القاطن)

باملغرب.
املحك ة) القانوني ب  اإليداع  تم 
حاي) (19 السجاربة ب حراكش بساريخ)

119))تمت رقم)115138.
9 C

 SKILLED HANDS 
PARTNERS SARL

100.000 DH
اعالن عن تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليو) (8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
 SKILLED HANDS (: التس ية)

.PARTNERS
أو) أشغال  (: الشركة) غرض 
د) (4 -أشغال) حسنوعة) إنشاءات 
والسجهيزات) الت1كيبات  أشغال  (–

لل شاريع الزراعية
عنوان املقر االجس اعي):)أوالد اع ر)

بني خي1ان،)وادي ز7.
حدة الشركة:)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم

إلى) حقس ة  (: النقدية) الحصص 
درهم) (111 فئة) حن  حصة  (1111

للحصة حوزعة على):))
-)العيا�سي عبد الوهاب):)51.111 

دره ا.)
 51.111 (: هللا) عبد  -العبو�سي 

دره ا.الحصص العينية):)
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الشخصية) الشركاء) أس اء)

والعائلية وعناوينهم):

-)العيا�سي عبد الوهاب حركز أوالد)

ابوغادي بني خي1ان،)وادي ز7.

-)العبو�سي عبد هللا أوالد اع ر بني)

خي1ان،)وادي ز7

توزيع االنصبة على الشركاء:)

التسيي1) حق  أعطي  (: التسيي1)

الوهاب) عبد  العيا�سي  (: للسيدين)

حسي1ين) هللا  عبد  والعبو�سي 

وحساه ين ملدة غي1 حمدودة.)

 1( ب) القانوني  االيداع  تم 

أغسطس)1)1))تمت رقم)1119.

10 C

 INVEST KOTBI AZOUAR

 LITAAMIR
شركـة حمدودة املسؤولية 

رأس الها 111.111 درهم

املقر االجس اعي: تجزئة السال7 1، 

ع ارة 3)،  الطابق الثاني، الشقة 

رقم 8، الجديدة.

رقم السقييد في السجل السجاري:

16779

تأسيس شركـة
ب قس�سى عقد عرفي حمرر بساريخ)

  11 1)1)،)حسجل بساريخ) 16)يوليوز)

القانون) إعداد  تم  (،(1(1 يوليوز)

األسا�سي لشركة حمدودة املسؤولية)

بامل يزات السالية:

حمدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية.

 INVEST« (: الشركة) تس ية 

.» KOTBI AZOUAR LITAAMIR

حقاولة ألشغال) (: الشركة) غـرض 

البناء)و االشغال املخسلفة.

كراء)االليات واملعدات.

تصدير)–)اسسي1اد.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

السال7)1،)ع ارة)3)،))الطابق الثاني،)

الشقة رقم)8،)الجديدة.

حمدد) املبلغ  (: الشركة) رأس ال 

إلى) حقسم  درهم  (111.111 في)

 111 حصة اجس اعية بقي ة) (1111

على) الواحدة حوزعة  للحصة  درهم 

الشريكين كالسالي):)

 511 (: العزوار) رضوان  السيد  (-

حصة اجس اعية.

511)حصة) السيد حسن كسبي:) (-

اجس اعية.

ويسي1ها) الشركة  يدير  (: التسيي1)

السيد رضوان العزوار والسيد حسن)

كسبي ملدة غي1 حمدودة.)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ)

رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) (17

.(5(19
)خالصة وبيان

11 C

GO EXPRESS CANADA
شركـة حمدودة املسؤولية 

رأس الها 111.111  درهم

املقر االجس اعي : الطابق الثالث، 

حركز اع ال النخيل، شارع النخيل، 

الجديدة.

رقم السقييد في السجل السجاري:

 16783 

تأسيس شركـة
ب قس�سى عقد عرفي حمرر بساريخ)

حسجل بساريخ) (،(1(1 أغسطس) (11

إعداد) تم  (،(1(1 أغسطس) ( (11

حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بامل يزات السالية:

حمدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية.

 GO EXPRESS«(:(تس ية الشركة

.» CANADA

غـرض الشركة):)

شركة لالستشارة في السدبي1.

حكسب دراسات.

الهجرة) شؤون  في  الوساطة 

واالستث ار.

عنوان املقر االجس اعي):

اع ال) حركز  (، الثالث) الطابق 

النخيل،)شارع النخيل،)الجديدة.
حمدد) املبلغ  (: الشركة) رأس ال 

إلى) حقسم  درهم  (111.111 في)

 111 حصة اجس اعية بقي ة) (1111

على) الواحدة حوزعة  للحصة  درهم 

الشريكين كالسالي):)

-)السيد اشرف حزي):)511)حصة)

اجس اعية.

 511 (: قاسمي) رقية  السيدة  (-

حصة اجس اعية.

ويسي1ها) الشركة  يدير  (: التسيي1)

السيد اشرف حزي))ك سي1 وحيد ملدة)

غي1 حمدودة.)

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ)

رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) (17

.(5((1
)خالصة وبيان

12 C

 ENUOZNAZ BATI METAL
شركـة حمدودة املسؤولية 
رأس الها 111.111 درهم

املقر االجس اعي: رقم 6، زنقة نور 

الش س،  تجزئة النسيم، رقم 5 

الطابق السفلي، الجديدة.
رقم السقييد في السجل السجاري:

16781

تأسيس شركـة
ب قس�سى عقد عرفي حمرر بساريخ)

بساريخ) حسجل  (،(1(1 يوليوز) (18
1)1)،)تم إعداد القانون) )يوليو) ((4

األسا�سي لشركة حمدودة املسؤولية)

بامل يزات السالية):

حمدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية.

 ENUOZNAZ«(:(تس ية الشركة

.» BATI METAL

حقاولة) (: الشركة) غـرض 

املخسلفة،) واالشغال  البناء) ألشغال 

والدراسات واالشغال السقنية.

(،6 رقم) (: املقر االجس اعي) عنوان 
النسيم،) تجزئة  الش س،) نور  زنقة 

رقم)5)الطابق السفلي،)الجديدة.
حمدد) املبلغ  (: الشركة) رأس ال 
 1111 درهم حقسم إلى) (111.111 في)
درهم) (111 بقي ة) اجس اعية  حصة 
للحصة الواحدة حوزعة على الشركاء)

كالسالي):)
 311 (: زنزون) شفيق  السيد  (-

حصة اجس اعية.
 (41 (: خ ري) حنان  السيدة  (-

حصة اجس اعية.
 (31 (: زنزون) حسا7  السيد  (-

حصة اجس اعية.
 (31 (: خ ري) الفايزة  السيدة  (-

حصة اجس اعية.
ويسي1ها) الشركة  يدير  (: التسيي1)
السيد شفيق زنزون))و السيدة حنان)
وبسوقيع) حمددة  غي1  ملدة  ( خ ري)

حنفرد الحده ا.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ)
رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) (17

.(5((1
)خالصة وبيان

13 C

 TAFILALT TECHNOLOGIES
شركـة حمدودة املسؤولية ذات 

شريك وحيد
رأس الها 11.111 درهم

املقر االجس اعي : تجزئة وسط 
الجديدة، رقم 9) حاكزة بالطابق 

السفلي، الجديدة.
رقم السقييد في السجل السجاري:

16715
تأسيس شركـة

ب قس�سى عقد عرفي حمرر بساريخ)
بساريخ حسجل  (،(1(1 يوليو) (1( 
تم إعداد القانون) (،(1(1 يوليو) (18
األسا�سي لشركة حمدودة املسؤولية)

بامل يزات السالية):)
حمدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.
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 TAFILALT (: الشركة) تس ية 
. TECHNOLOGIES

تاجر في حعدات) (: غـرض الشركة)
ولواز7 الكهرباء)و الت1صيص و االجهزة)

املنزلية.
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
حاكزة) ((9 رقم) الجديدة،) وسط 

بالطابق السفلي،)الجديدة.
:)املبلغ حمدد في) رأس ال الشركة)
11.111)درهم حقسم إلى)111)حصة)
111)درهم للحصة) اجس اعية بقي ة)

الواحدة))في اسم الشريك الوحيد):)
-)السيد عبد الحفيظ دادي):)111 

حصة اجس اعية.
ويسي1ها) الشركة  يدير  (: التسيي1)
الحاحل) دادي  الحفيظ  عبد  السيد 
رقم) للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

UA789(1)ملدة غي1 حمدودة.)
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ)
رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) (13

.(5148
خالصة وبيان

14 C

DROGUERIE FADIL 
SARL AU 

100.000 DH
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد 
 (7 بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 DROGUERIE FADIL((:(التس ية
أو) أشغال  (: الشركة) غرض 
تاجر حواد البناء) (- إنشاءات حسنوعة)

-)عقاقي1.
عنوان املقر االجس اعي):)كراج رقم)

15)تجزئة بدر،)خريبكة.
حدة الشركة:)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم.

إلى) حقس ة  (: النقدية) الحصص 
درهم) (111 فئة) حن  حصة  (1111

للحصة حوزعة على):))
حروان فاضل):)111.111)دره ا.)

الحصص العينية):)
الشخصية) الشركاء) اس اء)

والعائلية وعناوينهم):
حروان فاضل الساكن رقم)1371 

تجزئة الفسح،)خريبكة.
توزيع االنصبة على الشركاء):)

التسيي1) حق  أعطي  (: التسيي1)
للسيد حروان فاضل حسي1 و حساهم)

ملدة غي1 حمدودة.
تم االيداع القانوني ب)7)أغسطس)

1)1))تمت رقم)6459.
15 C

»SOCIETE RESTODIST«
شركـة حمدودة املسؤولية 
رأس الها 111.111 درهم

املقر االجس اعي : رقم 6، شارع 
الحسن الثاني، الجديدة.

رقم السقييد في السجل السجاري:
3177

تفويت حصص
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
أعاله) املذكورة  للشركة  االسسثنائي 

بساريخ)7))يناير)1)1))تقرر حا يلي):
الطاهري) حم د  السيد  فوت  (-
حلكيسه) في  اجس اعية  حصة  (341
لفائدة) املعنية  الشركة  رأس ال  في 
الزرهوني)) العابدين  زين  السيد 
بقي ة حائة درهم للحصة االجس اعية)
رأس ال) بدلك  ليصبح  ( الواحدة)

الشركة حوزعا كالسالي):
الزرهوني) العابدين  زين  السيد 
حصة) (911 تقابلها) درهم  (91.111

اجس اعية.
 11.111 الزرهوني) ع ر  السيد 

درهم تقابلها)111)حصة اجس اعية.
العابدين) زين  السيد  تس ية  (-
الحاحل للبطاقة الوطنية) ( الزرهوني)
J34314)حسي1ا وحيدا) للسعريف رقم)
للشركة ملدة غي1 حمدودة حع حنمه)
صالحيات واسعة في التسيي1 االداري)

و السدبي1 املالي للشركة.

-اعادة صياغة القانون االسا�سي)

للشركة نتيجة السعديالت املشار اليها)

أعاله.

اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ)

4))ف16اير)1)1))تمت رقم))485).
خالصة وبيان

16 C

 BELKADZ

شركـة حمدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رأس الها 111.111  درهم

املقر االجس اعي : 4) الطابق 

السفلي، زنقة النهضة، تجزئة 

ج يلة، بي1 الجديد. 

رقم السقييد في السجل السجاري:

168(7

تأسيس شركـة
ب قس�سى عقد عرفي حمرر بساريخ)

حسجل بساريخ) (،(1(1 أغسطس) (11

إعداد) تم  (،(1(1 أغسطس) (13

حمدودة) لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية بامل يزات السالية):

حمدودة) شركـة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

.» BELKADZ«(:(تس ية الشركة

لإلشهار) وكالة  (: الشركة) غـرض 

وانساج وطبع امللصقات.

شركة للديكور.

االستشارة في السدبي1.

 (4 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الطابق السفلي،)زنقة النهضة،)تجزئة)

ج يلة،)بي1 الجديد.)

حمدد) املبلغ  (: الشركة) رأس ال 

   1111 درهم حقسم إلى) (111.111 في)

درهم) (111 بقي ة) اجس اعية  حصة 

الشريك) اسم  في  الواحدة  للحصة 

الوحيد):)

 1111 (: بلقا�سي) يوسف  السيد 
حصة اجس اعية.

ويسي1ها) الشركة  يدير  (: التسيي1)
الحاحل) بلقا�سي  يوسف  السيد 
رقم) للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

)MA8319)ملدة غي1 حمدودة.)
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ)
رقم) تمت  ((1(1 أغسطس) ((8

.(5(61
خالصة وبيان

17 C

WELNESS TOURS
شركـة حمدودة املسؤولية 

رأس الها 61.111  درهم
املقر االجس اعي : 311، شارع املسي1ة 
الخضراء، ج اعة حوالي عبد اللـه، 

إقليم الجديدة.
رقم السقييد في السجل السجاري:

5755
قفل تصفية شركـة

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
قرر) ((1(1 يوليوز) (7 بساريخ) املنعقد 
شركاء)الشركة املذكورة اعاله))حا يلي:)
حن) ابسداء) الشركة  قفل تصفية 

تاريخه بطريقة ودية.
تعيين السيد يوسف سهي1 الساكن)
بطاقسه الوطنية رقم) بالدار البيضاء)
B43577)حصفيا للشركة وحنمه على)
السسك ال) الصالحيات  نطاق  أوسع 

ع ليات الشركة وتمقيق األصول.)
بالعنوان) السصفية  حقر  تمديد 
السالي:)311،)شارع املسي1ة الخضراء،)
اقليم) هللا،) عبد  حوالي  ج اعة 

الجديدة.
املراسالت) تبعث  العنوان  لهذا 
ويسم تبليغ العقود والوثائق املسعلقة)

بالسصفية.
اإليداع) تم  (: القانوني) اإليداع 
لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ)

9))يوليو)1)1))تمت رقم)5143).
خالصة وبيان

18 C
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KMKA BETON
شركـة حمدودة املسؤولية 

رأس الها 111.111درهم

املقر االجس اعي: دوار له احدة، 

ج اعة حوالي عبد هللا، امللك 

املسمى » اكدال 13»، اقليم 

الجديدة

الرسم العقاري رقم 18/119139

رقم السقييد في السجل السجاري:

16513

رفع راسمال شركـة
ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بساريخ)

1)1)،)قرر شركاء)شركة)))) يوليوز) (13

حمدودة) شركة  («KMKA BETON«

اسسثنائي) عا7  ج ع  في  املسؤولية 

ب يلغ) نقدا  ( رأس الها) حن  الرفع 

)حليونين) درهم) ((.911.111 قدره)

لينسقل بدلك) وتسع ائة الف درهم))

الف) )حائة  ( درهم) (111.111 حن)

)ثالثة) درهم) (3.111.111 الى) درهم))

حاليين درهم).

االسا�سي) القانون  صياغة  اعادة 

السعديالت) هده  نتيجة  للشركة 

.(Refonte des statuts(

اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 

لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ)

8))يوليوز)1)1))تمت رقم)5141).
خالصة وبيان

19 C

DODIS
شركـة حمدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رأس الها 11.111  درهم

املقر االجس اعي: املنطقة الصناعية، 

القطعة رقم 34)، الجديدة

رقم السقييد في السجل السجاري:

11173

تعديالت
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 

(،(1(1 ابريل) ((4 بساريخ) االسسثنائي 

تقرر حا يلي:

 51 فوت السيد يوسف زاهيدي)
حصة اجس اعية في حلكيسه في رأس ال)
الشركة املذكورة اعاله لفائدة السيد)
عبد الفساح ع ار ليصبح بدلك لكل)

واحد حنه ا)51)حصة اجس اعية.
بنطويلة) اح د  السيد  اسسقالة 
للشركة) وحيد  ك سي1  حه سه  حن 
حع حنمه ال16اءة النهائية للدحة دون)

تمفظ على تدبي1ه في حا ح�سى.
الفساح) عبد  السيد  تس ية 
ملدة) للشركة  جديدا  حسي1ا  ع ار 
الشخ�سي) بسوقيعه  حمدودة  غي1 
والوحيد حع حنمه صالحيات واسعة)
لتسيي1 الشركة املعنية طبقا لقانونها)

االسا�سي.
للشركة) القانوني  الشكل  تمويل 
ذات) حن شركـة حمدودة املسؤولية 
حمدودة) شركـة  الى  وحيد  شريك 

املسؤولية.)
ك ا ت ت اعادة صياغة القانون)
للسغيي1ات) تبعا  للشركة  االسا�سي 

املذكورة اعاله.
اإليداع) تم  القانوني:) اإليداع 
لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ)

1))يوليوز)1)1))تمت رقم)5199).
خالصة وبيان

20 C

STE FREE MAX
SARL AU

حؤرخ) ( عرفي) ( عقد) ( ب قس�سى)
1)1))قد) يونيو) ((( فيسطوان بساريخ)
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة لشريك وحيد والتي تم ل)

الخصائص السالية):)
 STE FREE MAX SARL(:(التس ية

.AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.
اسسي1اد) االجس اعي):) الهدف 

املالبس الجاهزة.
درهم) ( (111.111 (: املال) رأس 
فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 

111)درهم.

الشركاء):)اغربي حراد.

املدة):)99)سنة.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)دجن16 حن كل سنة حاعدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ))التسجيل.

املقر االجس اعي):)تجزئة باب سبسة)
زنقة القصر الكبي1 رقم)37)الفنيدق.

التسيي1:اغربي حراد.

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 

كسابــة الضبــط باملحك ــة االبسدائــية)

 (1(1 يوليو) فاتح  بساريــخ  لسطــوان 

الشركـة) وتقييــد  (11(9 رقــــم) تمت 

بالسجــل السجــاري تمــت رقــم)6939).

21 C

QOSSAYE IMPORT
شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 

رأس الهـــــا 111.111 درهـــــم

 حقـرها االجس اعـي: شـــــارع  طنجـــــة 
زنقـــــة ) رقـــــم -6 تطــــــــوان

عقــــــــــد السأ سيــــــــــس
عرفـــي) عقـــد  ملقسضيـــات  طبقـــا 

بسطـــوان،) ((1(1 يوليو) ((8 املـــؤرخ في)

األساســـي) القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدودة)) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

باملواصفـــات الساليـــة):

 QOSSAYE ( ( الشركــــــــة:) تس يــــة 

  IMPORT

الشركـــة) الشركـــــة:) أغـــــراض 

تأسســـت لألغـــراض الساليـــة):)))))))))))))))))))))))))))

االستيــــــــــراد والسصديــــــــــــــر)؛)

وبشكــل عــا7 الع ليــات السجاريـة)

األغــراض) بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة).

طنجـــــة) ( شـــــارع) االجس اعي:) املقر 
زنقـــــة)))رقـــــم)-6)تطــــــــوان

لقـــد تمـــدد رأس ـــال) (: الرأس ــــــــــــال)

 111.111 قـــدره) حبلـــغ  فــــي  الشركـــة 

1111حصـــة حـــن) درهـــم حقســـم إلـــى)

درهـــم لكـــل حصـــة حفوتـــة) (111 فئـــة)

ك ـــا يلـــي):))

يصـــل) ( الغريـــــش) حم ـــــد  السيــــد 

إلــــى) (1 حــــن) حصـة حرق ــة  (411 إلــى)

 . 411

تصـــل) ( حاتـــــــم) فـــــــدوى  السيــــدة 

إلــى)411)حصـة حرق ــة حــــن)411)إلــــى)

        . 811

السيــــد ع ــــــــر الغــــــــوال يصـــل إلــى)

إلــــى) (81( حــــن) حرق ــة  حصـة  ((11

     . 1111

حـــددت حـــدة الشركـــة فـــي) (: املـــدة)

99)سنـــة ابســـــداء)حـــــن تاريــــخ التسجيـل)

بالسجـل))السجـاري.)

لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة) (: التسيي1)

تسييــــر الشركــــــة إلــــــى السيــــــد حم ــــــــــد)

الغريــــــــــش))ك سيــــــر واحـــــــد ملــدة غيـــــــر)

حمـــــــددة.))))))))

تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كسابـــة)

االبسدائيـــة) باملحك ـــة  الضبـــط 

 (1(1 أغسطس) (4 بساريـــخ) بسطـــوان 

الشركـــة) وتقييــــد  (((81 رقـــــم) تمـــــت 

بالسجـــل السجـــاري تمـــت رقم)55)7). 
حقسطـــف حـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

22 C

LIOMAR FISHING
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITE

  AU CAPITAL SOCIAL DE

100 000  DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL : 82 AVENUE

 HAROUN(ERRACHID 1er

ETAGE TETOUAN

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 
رأس الهـــــا 111.111 درهـــــم

حقرها االجس اعي: )8 شارع  هارون 

الرشيد الطابق األول تطـــــــوان

عقــــــــــد السأ سيــــــــــس
عرفـــي) عقـــد  ملقسضيـــات  طبقـــا 

بسطـــوان،) ((1(1 يوليو) ((1 املـــؤرخ في)

األساســـي) القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدودة)) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

باملواصفـــات الساليـــة):

 LIOMAR (: الشركــــــــة) تس يــــة  (

.FISHING

نشاط) ( الشركـــــة:) أغـــــراض 

الشركـــة))هو):)
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بيـــــع املسسلزحــــات ولـــــواز7 الصيـــــد.)

املقر االجس اعي):))8)شارع))هارون)

الرشيد الطابق األول تطـــــــوان.)

لقـــد تمـــدد رأس ـــال) ( الرأس ــــــــــــال:)

 111.111 قـــدره) حبلـــغ  فــــي  الشركـــة 

1111حصـــة حـــن) درهـــم حقســـم إلـــى)

درهـــم لكـــل حصـــة حفوتـــة) (111 فئـــة)

ك ـــا يلـــي:)

يصـــل) ( ع اد) االس اعيلي  السيد 

إلـــــى) (1 حصــة حرق ـــــة حـــــن) (611 إلـــى)

  . 611
البقالي القاسمي بشرى)) السيدة  (

حـــــن) حصــة حرق ـــــة  (411 إلـــى) يصـــل 

611)إلـــــى)1111. 

حـــددت حـــدة الشركـــة فـــي) (: املدة)

99)سنـــة ابســـــداء)حـــــن تاريــــخ التسجيـل)

بالسجـل))السجـاري.)

لقـــــد أسنـــــدت صالحيـــــة) (: التسيي1)

السيـــــد)) إلـــــى  الشركـــــة  تسييـــــر 

واحـــــد) ك سي1  ع ــــــاد  االس اعيلـــي 

ملــــدة غيـــــــر حمـــــــددة.))))))))))

تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كسابـــة)

االبسدائيـــة) باملحك ـــة  الضبـــط 

 (1(1 أغسطس) (6 بساريـــخ) بسطـــوان 

الشركـــة) وتقييــــد  ((315 رقـــــم) تمـــــت 

بالسجـــل السجـــاري تمـــت رقم)85)7).
)حقسطـــف حـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

23 C

ADRANS SERVICE
شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 

بشريـــــك واحـــــد
رأس الهـــــا 61.111 درهـــــم

 حقـرها االجس اعـي: شــارع بنـــي 

حذيفـــــة زنقـــــة 6) رقـــــم  )1 كويل ـــــا-  

تطـــــــوان

عقــــــــــد السأ سيــــــــــس
عرفـــي) عقـــد  ملقسضيـــات  طبقـــا 

بسطـــوان،) ((1(1 يوليو) ((4 املـــؤرخ في)

األساســـي) القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدودة) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات الساليـــة):

 ADRANS (: الشركــــــــة) تس يــــة 

.SERVICE

الشركـــة) (: الشركـــــة) أغـــــراض 
تأسســـت لألغـــراض الساليـــة):)))))))))))))))))))))))))))

تمويــــــــــل النقــــــــــود)؛
وبشكــل عــا7 الع ليــات السجاريـة)
األغــراض) بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة.
بنـــي) شــارع  (: االجس اعي) املقر 
كويل ـــــا-)) (1( ( رقـــــم) ((6 حذيفـــــة زنقـــــة)

تطـــــــوان.
لقـــد تمـــدد رأس ـــال) الرأس ــــــــــــال:)
 الشركـــة فــــي حبلـــغ قـــدره)61.111)درهـــم)
حقســـم إلـــى)611حصـــة حـــن فئـــة)111 
درهـــم لكـــل حصـــة حفوتـــة ك ـــا يلـــي):))

السيــــد عــــــــــادل الركانــــــــي يصـــل إلــى)
611)حصـة حرق ــة حــــن)1)إلــــى)611 .     
حـــددت حـــدة الشركـــة فـــي) (: املـــدة)
99)سنـــة ابســـــداء)حـــــن تاريــــخ التسجيـل)

بالسجـل))السجـاري.)
لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة) (: التسيي1)
عــــــادل) السيــــد  إلـــى  الشركــــة  تسييــــر 
غيـــــــر) ملــــدة  واحـــد  ك سيــــــر  الركانــــي 

حمـــــــددة.))))))))
تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كسابـــة)
االبسدائيـــة) باملحك ـــة  الضبـــط 
 (1(1 أغسطس) (18 بسطـــوان بساريـــخ)
الشركـــة) وتقييــــد  ((356 رقـــــم) تمـــــت 
بالسجـــل السجـــاري تمـــت رقم)7343). 

حقسطـــف حـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

24 C

OUMAMA
 SARL

العنوان: حوطن عند رقم 55 تجزئة 
ياس ينة السقد7  بني حالل

رقم السجل السجاري 9973
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة) إنشاء) تم  ((1(1 يناير) ((9
تم ل) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص السالية:
.OUMAMA SARL(:التس ية

عنوان):)حوطن عند رقم)55)تجزئة)
ياس ينة السقد7))بني حالل.

ملعدات) تاجر  تاجر،) (: الغــرض)
حخسلفة) ألشغال  حقاول  الحاسوب،)

او البناء.

رأس املــال:)111.111)درهم حقسم)
قي تها)))))) اجس اعية  حصة  (1111 إلى)

111)درهم.
السيد السيد حليح الياس القاطن)
األعظم) املسجد  زنقة  الوفاء)  بحي 
رقم)1))بني حالل ي سلك)511)حصة.

السيد حمسن اوريك القاطن ب)
عفست لسرحاني زنقة))1)الرقم)46 

بني حالل ي سلك)511)حصة.
السنة املـالية:)السنة امليالدية.

حدة الشركة:)99)سنة.
املسي1:)تسيي1 حشت1ك.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 189 االبسدائية بني حالل تمت رقم)

تاريخ)))حارس)1)1).
25 C

APROA MAROC
 SARL

العنوان : الطابق السفلي دوار ايت 
دح ان س كت قصبة تادلة 
رقم السجل السجاري-1827-

بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة)) إنشاء) تم  ((1(1 حارس) (11
تم ل)) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص السالية:
 APROA MAROC التس ية:)

. SARL
عنوان):)الطابق السفلي دوار ايت)

دح ان س كت قصبة تادلة.
)الغــرض)):)تسيي1ا و تدبي1 الضيعات)

الفالحية اسسي1اد و تصدير.
رأس املــال:)111.111)درهم حقسم)
قي تها)))))) اجس اعية  حصة  (1111 إلى)

111)درهم.
 GARCIA السيد) السيد 
ب) القاطن  (-CORRITA( DIAZ

فالنسيا اسبانيا ي سلك)951)حصة.
القاطن) حجدوب  السيد الحسين 
ي سلك) تادلة  س كت  دح ان  بايت 

51)حصة.
السنة املـالية:)السنة امليالدية.

حدة الشركة:)99)سنة.
 GARCIA املسي1:)السيد)
ب) القاطن  (-CORRITA( DIAZ

فالنسيا اسبانيا.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية قصبة))تادلة تمت رقم)41 

تاريخ)11)يونيو)1)1).
26 C

SALMAALI TRAVAUX
  SARL AU

العنوان: دوار اخنيزان كطاية قصبة 
تادلة

رقم السجل السجاري1837
بساريخ) عرفي  عقد   ب قس�سى 
)))يونيو)1)1))تم إنشاء)شركة ذات)
الشريك) دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد))تم ل الخصائص السالية):
 SALMAALI (: التس ية)

.TRAVAUX SARL AU
كطاية) اخنيزان  دوار  (: عنوان)

قصبة تادلة.
:)حقاول الشغال حخسلفة) الغــرض)

او البناء.
رأس املــال:)111.111)درهم حقسم)
قي تها)))))) اجس اعية  حصة  (1111 إلى)

111)درهم.
علي و�سى) الرحيم  عبد  السيد 
كطاية) تاغية  ايت  بدوار  القاطن 

قصبة تادلة ي سلك)1111حصة.
السنة املـالية:)السنة امليالدية.

حدة الشركة:)99)سنة.
علي و�سى) الرحيم  عبد  املسي1:)
كطاية) تاغية  ايت  بدوار  القاطن 

قصبة تادلة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ازيالل تمت رقم)51)بساريخ)

6)يوليو)1)1).
27 C

MONSTRE GARAGE
SARL AU

العنوان: كاراج تجزئة س ارة الرقم ) 
اوالد احبارك بني حالل

رقم السجل السجاري 11181
بساريخ) عرفي  عقد   ب قس�سى 
11)حارس)1)1))تم إنشاء)شركة ذات)
الشريك) دات  ( املحدودة) املسؤولية 

الوحيد تم ل الخصائص السالية:
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 MONSTRE GARAGE(:(التس ية
.SARL AU

س ارة) تجزئة  كاراج  (:  عنوان)
الرقم)))اوالد احبارك بني حالل.

لواز7) و  لالجزاء) تاجر  (: الغــرض)
السيارات)/)اسسي1اد و تصدير.

رأس املــال:)111111)درهم حقسم)
قي تها)))))) اجس اعية  1111حصة  إلى)

111)درهم.
القاطن) وشعى  املحجوب  السيد 
بني حالل ي سلك) (3 رقم) بحي الرجاء)

1111)حصة.
السنة املـالية:)السنة امليالدية.

حدة الشركة:)99)سنة.
وشعى) املحجوب  السيد  املسي1:)

القاطن بحي الرجاء)رقم)3)بني حالل.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (69 االبسدائية بني حالل تمت رقم)

تاريخ)11)يونيو)1)1).
28 C

  SOCIETE BOUZNAR
 INVEST

العنوان:  حي الناصر افورار واويزغت 
افورار 

رقم السجل السجاري 4119
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
شركة) إنشاء) تم  (11/17/(1(1
تم ل) املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخصائص السالية):
  SOCIETE BOUZNAR(:(التس ية

 INVEST
افورار) الناصر  حي  (: عنوان)

واويزغت)ـ)افورار.
الرياضة) ملعدات  تاجر  (: الغــرض)
حقاول الشغال حخسلفة) (/ والسخييم)

او البناء)/)تاجر.)
درهم) (111.111 (: املــال) رأس 
اجس اعية) حصة  (1111 إلى) حقسم 

قي تها)111)درهم.
بوسلها7) الرحيم  عبد  السيد 
ازيالل) افورار  اللوز  بحي  القاطن 

ي سلك))811)حصة.
السيدة اللة حليكة بوزنار القاطنة)
 (11 ( بحي اللوز افورار ازيالل ت سلك)

حصة.

السنة املـالية:)السنة امليالدية.
حدة الشركة:99)سنة.

بوزنار) حليكة  اللة  (: املسي1ة)
القاطنة بحي اللوز افورار ازيالل.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 175 ( رقم) تمت  ازيالل  االبسدائية 

تاريخ)1)1)/16/17.
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STE SYRITA   
SARL AU

61  تجزئة غيسة 1  حراب بني حالل 
راس املال 111.111 دهم 

السجل السجاري رقم   6879
قفل  تصفية

ب قس�سى القرار االسسثنائي لشركاء)
تم ( (11/14/(116 ( ( بساريخ) (  الشركة)

)حا يلي):
قفل السصفية.

تم تعيين))وفاق خديجة))حصفية)
للشركة))و تقطن ب))61))تجزئة غيسة)

1))حراب بني حالل.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بني حالل))تمت)))عدد)139 

بساريخ))118)/13/)1 
30 C

 DROME ARDECHE 
MAROC

   SARL AU 
 تفاشاي دائرة القصيبة قيادة ايت 

ويرة   بني حالل 
راس املال 111.111 دهم 

السجل السجاري رقم 1315 
االسستنائي) ( القرار) ب قس�سى 
بساريخ)) الشركة  للشركاء)

119)/18/)))تم حا يلي):
)اعاله وتعيين) اعالن حل الشركة)
)عبد العالي الروداني القاطن) السيد)

بفرنسا حصفيا لها.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية)))))))قصبة تادلة))تمت)))عدد)

1)1 /119)بساريخ))119)/11/11.
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STE LILIMAIRE
SARL AU

حؤرخ) ( عرفي) ( عقد) ( ب قس�سى)
قد) (((/16/(1(1 بساريخ) فيسطوان 
املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة لشريك وحيد والتي تم ل)

الخصائص السالية):)
 STE LILIMAIRE SARL(:(التس ية

AU
ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.
الهدف االجس اعي):)اسسي1اد املواد)

الغذائية.
درهم) ( (111.111 (: املال) رأس 
فئة) حن  حصة  (1111 إلى) حقس ة 

111)درهم.
الشركاء):)اح يدي ادريس.

املدة):99)سنة.
حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة حاعدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ))التسجيل.
املقر االجس اعي حي باب سبسة رقم)

17)الفنيدق.
)التسيي1):)اح يدي ادريس.

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كسابــة الضبــط باملحك ــة االبسدائــية)
لسطــوان بساريــخ):)1)1)/11/17.           

تمــت رقــــم:)8)11)وتقييــد الشركـة)
بالسجــل السجــاري تمــت رقــم:)6937)  
32 C

 EL OUAHABI NORD
 IMPORT

SARL
شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 

رأس الهـــــا 111.111 درهـــــم
 حقـرها االجس اعـي : شـــــارع واد 

تانسيفــــت زنقـــــة 7 رقـــــم 135 طويبلــــة 
- تطــــــــوان

عقــــــــــد السأ سيــــــــــس
عرفـــي) عقـــد  ملقسضيـــات  طبقـــا 
بسطـــوان,) (15/18/(1(1 (: املـــؤرخ في)
األساســـي) القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 
املحـــدودة)) املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

باملواصفـــات الساليـــة):

 EL OUAHABI(((:(تس يــــة الشركــــــــة

 NORD IMPORT

الشركـــة) (: الشركـــــة) أغـــــراض 

تأسســـت لألغـــراض الساليـــة):)))))))))))))))))))))))))))

االستيــــــــــراد والسصديــــــــــــــر.))

وبشكــل عــا7 الع ليــات السجاريـة)

األغــراض) بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة).

واد) شـــــارع  (: االجس اعي) املقر 

تانسيفــــت زنقـــــة)7)رقـــــم)135)طويبلــــة-)

تطــــــــوان.

لقـــد تمـــدد رأس ـــال) (: الرأس ــــــــــــال)

 111.111 (: الشركـــة فــــي حبلـــغ قـــدره)

1111حصـــة حـــن) درهـــم حقســـم إلـــى)

درهـــم لكـــل حصـــة حفوتـــة) (111 فئـــة)

ك ـــا يلـــي):))

السيــــد هشــــا7 الوهابــــــي))يصـــل إلــى)

451)حصـة حرق ــة حــــن)1)إلــــى)451 .     

يصـــل) ع ــــاروش  حم ـــــد  السيـــــد 

إلــى)451)حصـة حرق ــة حــــن)451)إلــــى)

        . 911

يصـــل) الوهابـــــــي  حســــــن  السيــــد 

إلــى)111)حصـة حرق ــة حــــن))91)إلــــى)

     . 1111

حـــددت حـــدة الشركـــة فـــي) (: املـــدة)

99)سنـــة ابســـــداء)حـــــن تاريــــخ التسجيـل)

بالسجـل))السجـاري.)

لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة) (: التسيي1)

السيــــــد) إلــــــى  الشركــــــة  تسييــــر 

السيـــــد حم ـــــد) )و)) ( هشــــا7 الوهابــــــي)

غيـــــــر) ملــدة  ( ك سيـريـــــن) ع ــــاروش 

حمـــــــددة.))))))))

تـــم اإليـــداع القانونـــي لـــدى كسابـــة)

االبسدائيـــة) باملحك ـــة  الضبـــط 

 14/18/(1(1 (: بساريـــخ) بسطـــوان 

الشركـــة) وتقييــــد  (((81 رقـــــم) تمـــــت 

(: رقم) تمـــت  السجـــاري  بالسجـــل 

.(7(55
حقسطـــف حـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

33 C
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TINKY WINKY
تينكي وينكي ش.7.7 

شارع الجيش امللكي املحل السجاري 
رقم 119 بقيصرية املوحدين -  

تطوان 
السجل السجاري : 7111

تأسيس الشركة ذات حسؤولية 
حمدودة

في)) حؤرخ  حوثق  عقــد  ب قسضــــى 
القانون) اعداد  تم  ((8/17/(1(1
املحدودة) للشركة  األساســــي 

املسؤولية بامل يزات السالية):
حمدودة) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية.
تس ية الشركة):)تينكي وينكي.

غرض الشركة)):)اسسي1اد وتصدير)
أع ال الخياطة.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم) السجاري  املحل  امللكي  الجيش 

119)بقيصرية املوحدين)-))تطوان.
99)سنة ابسداء) املدة):))حددت في)

حن تاريخ تأ سيســــها.
الف)) حائة  في  حدد  (: الرأس ال)
حائة) ( درهم حقس ة الى) ((111  111(
 1111 حصة حرق ة حن فئة) ((111(

درهم للواحدة حوزعة كسالي):)
الحصص النقدية):)111)حصة.

الجيار)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) األحين  السيد 
67))))))))حصة.

أيوبي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) شي اء) السيدة 
33)))))))))حصة.

غي1) ملدة  الشركة  يسي1  اإلدارة:)
حمدودة السيدة شي اء)أيوبي.)))))))))

حن) تبسدئ  ( (: االجس اعية) السنة 
فاتح يناير و تنسهي في)31)دجن16.

الصافية) األرباح  توزع  (: األرباح)
حصصهم) حسب  املشاركين  على 
بعد خصم املبالـغ املخصصة لسكوين)
االحسياطات املنصوص عليها قانونا).

لــدى) القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كسابــة الضبــط باملحك ــة االبسدائــية)
لسطــوان بساريــخ):)1)1)/11/18)تمــت)
رقــــم):)6)3))وتقييــد الشركـة بالسجــل)

السجــاري تمــت رقــم):)7319).  
للخالصة و البيـــــــــــــــان

34 C

 IMRAN AGRI
 SARL AU

العنوان : رقم 418 زنقة غاندي حي 
املقاوحة قصبة تادلة 
رقم السجل السجاري

-1775-
بساريخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
119)/15/11)تم إنشاء)شركة))ذات)
الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد تم ل الخصائص السالية:
 IMRAN AGRI SARL (: التس ية)

.AU
عنوان):)رقم)418)زنقة غاندي حي)

املقاوحة قصبة تادلة.
الكي اوية) املواد  ( ( بيع) (: الغــرض)
اشغال) (/ حسنوعة) فالحية  اشغال  (/

حسنوعة او البناء.
درهم) ( (111.111 (: املــال) رأس 
حصة اجس اعية) (1111 حقس ة إلى)

قي تها)111)درهم.
القاطن) ك ال  برضاوي  السيد 
بحي املقاوحة ساحة بئ1 انزران رقم)6 

قصبة تادلة):)ي سلك)1111))حصة.
السنة املـالية):)السنة امليالدية.

حدة الشركة):)99)سنة.
القاطن) ك ال  برضاوي  (: املسي1)
بحي املقاوحة ساحة بئ1 انزران رقم)6 

قصبة تادلة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
رقم) تمت  ( تادلة) قصبة  االبسدائية 

161)تاريخ)119)/)31/1.
 35 C

    GOLD SARA LIFE
دوار  س ي1 أوالد سيدي ح ادي بني 

حو�سى   سوق السبت 
راس املال 11.111 دهم 

السجل السجاري رقم   1811 
قفل تصفية  

االسستنائي) ( القرار) ب قس�سى 
بساريخ)) ( الشركة) ( للشركاء)

)11)/)7/1))))تم حا يلي)
تصفية الشركة.

الشركة) حساب  على  املصادقة 
حند تأسيسها.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية)))))))ببني حالل))تمت)))عدد))

1)1)/)11)بساريخ))1)1)/17/)1.
36 C

اسسدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرس ية عدد 5514 بساريخ

5) أبريل 118)، الصفمة 5775 
4(P إعالن رقم

SOCIETE RHARRIT PROMO
SARL AU

 SOCIETE(:(بدال حن اسم الشركة
.RHAPRIT PROMO SARL AU

 SOCIETE RHARRIT (: يقرأ)
.PROMO SARL AU

)الباقي ال تغيي1 فيه.)

FISCPRO

 MOSONI
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
خفض رأس ال الشركة

FISCPRO
 PARC(PLAZZA 1 IMM(D2 2

 EME(ETAGE(N°4 Mohammedia،
28830، Mohammedia(Maroc
 MOSONI DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي بارك 

بالزا 1 الع ارة )d، الطابق الثاني، 
املح دية - 8811) املح دية املغرب.

خفض رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(963
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((119 دجن16) (15 في) املؤرخ 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  خفض 
أي حن) درهم») (11.911.111« قدره)
»11.111.111)درهم»)إلى)»111.111 
عدد) تخفيض  (: طريق) عن  درهم»)

األسهم.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

دجن16)119))تمت رقم)8)3).

1I

 LE MITRAGE COMPLEXE TOURISTIQUE

SARL AU

ميطراج مركب سياحي
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 LE MITRAGE COMPLEXE
TOURISTIQUE SARL AU

 ROUT DE RABAT LARACHE
 ROUT(DE(RABAT(LARACHE،

92000، LARACHE(MAROC
حيطراج حركب سياحي شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي طريق 
الرباط العرائش طريق الرباط 

العرائش 111)9 العرائش املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
613

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((117 يونيو) ((1
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)حيطراج)

حركب سياحي.
حقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وحطعم ث ن حمدود.
طريق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الرباط) طريق  العرائش  الرباط 

العرائش)111)9)العرائش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
 111 (: الفرجاني) قاسم  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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السيد قاسم الفرجاني عنوانه)ا))

 9(111 العرائش) الرباط  طريق 

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد قاسم الفرجاني عنوانه)ا))

 9(111 العرائش) الرباط  طريق 

العرائش املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بساريخ) الكبي1  بالقصر  االبسدائية 

أكسوبر)117))تمت رقم)117)/64).

(I

STE AGEFICO SARL

YOUSRA DISTRIBUTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

)1 شارع ع ر الخيا7 الطابق الثاني 
رقم 4، 91111، طنجة املغرب

YOUSRA DISTRIBUTION شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار 

النونويش ج اعة البمراويين - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

116333

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.YOUSRA DISTRIBUTION

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الشبه صيدلية والطبية.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- البمراويين) ج اعة  النونويش 

91111)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 111 (: سها7) بلعو�سي  السيدة 

حصة بقي ة)1.111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيدة بلعو�سي سها7 عنوانه)ا))
 73 رقم) املسمدة  الواليات  شارع 

حرشان)91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة بلعو�سي سها7 عنوانه)ا))
 73 رقم) املسمدة  الواليات  شارع 

حرشان)91111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (17 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)541)3).
3I

TAGES CONSULTING

IMPERIUM PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj(Fateh 1er(étage

Q. El(Oulfa، 20260، الدار 
البيضاء املغرب

IMPERIUM PARTNERS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 131 
بوليفارد أنفا , اقاحة ازور , حكسب 
رقم 11B - 20000 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469737
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.IMPERIUM PARTNERS

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السمقيق) تص يم  العالج  املعدات 

ال16احج) ج يع  صياغة  االسسغالل 

والدراسات) املشاريع  حخططات 

األحياء) علم  السكنولوجي  املجال  في 

الطبية والزراعة واألغذية الزراعية.

 131 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

بوليفارد أنفا),)اقاحة ازور),)حكسب رقم)

11B(-(20000)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 51 (: بوحسون) نرجس  السيدة 

حصة بقي ة)51.111)درهم للحصة.

السيد ياسين الغزواني):)51)حصة)

بقي ة)51.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

بوحسون) نرجس  السيدة 

عنوانه)ا))حي األندلس،)شارع قرطبة)

188 111)1)ت ارة املغرب.

السيد ياسين الغزواني عنوانه)ا))

تجزئة املسوكل)11)دار بوعزة النواصر)

1111))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

بوحسون) نرجس  السيدة 

عنوانه)ا))حي األندلس،)شارع قرطبة)

188 111)1)ت ارة املغرب

السيد ياسين الغزواني عنوانه)ا))

تجزئة املسوكل)11)دار بوعزة النواصر)

1111))الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743555.

4I

BELGAZI ALI

 SOCIETE IMMOBILIERE
ATLANTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

BELGAZI ALI
شارع احي1 حوالي عبد هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم املكسب 16 طنجة، 

91111، طنجة املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

ATLANTE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
اسبانيا )15 - 91111 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.51(1

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تقرر حل) 17)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE IMMOBILIERE
 111.111 حبلغ رأس الها) (ATLANTE
درهم وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع)
اسبانيا))15)-)91111)طنجة املغرب)

نتيجة ل):)حل حسوقع.
شارع) ب  السصفية  حقر  حدد  و 
اسبانيا))15)-)91111)طنجة املغرب.)

و عين):)
 MARIE THERESE السيد)ة))
كاب) طريق  وعنوانه)ا)) (HELIAS
سبارتيل كم)7 91111)طنجة املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
السيد)ة))سعيد عبابو وعنوانه)ا))
فيال كستيانا زنقت يرحوق)8) 1111) 
)ة)) ك صفي) املغرب  البيظاء) الدار 

للشركة.
الحدود) اإلقسضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) وحمل  املخابرة  حمل  لهم 
العقود والوثائق املسعلقة بالسصفية):)

شارع اسبانيا))15)طنجة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)33355).
5I
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شركة ابهوش للخدحات

 SOCIETE IGOUDAR DE
 CONSTRUCTION ET
 TRAVAUX DIVERS ET

NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدحات
شارع حكة ع ارة الصالحي الطابق 
االول رقم 14 العيون، 71111، 

العيون املغرب
 SOCIETE IGOUDAR DE

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX
DIVERS ET NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حدينة 
الوحدة الشطر الثاني بلوك I رقم 

641 شقة رقم 18 العيون - 71111 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3(645

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
: تس يتها) ب خسصر   اإلقسضاء)

 SOCIETE IGOUDAR DE
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS ET NEGOCE
االسسي1اد) (: غرض الشركة بإيجاز)
والسصدير والسجارة العاحة والخدحات)
أنواع) ج يع  والس سرة.) املسعددة 
املخسلفة،) البناء) أشغال  الس ويالت.)
والكهرباء.) النجارة  املباني،) طالء)
الرخا7) وأع ال  العاحة  األشغال 
حعدات) وبيع وشراء) الطرق  وأع ال 
املدنية.) والهندسة  والطرق  البناء)
وتسويق) اسسي1اد  املعدات.) استئجار 
األرصفة،) تمديد  العقاقي1.) حعدات 
والشبكات) والطرق  الصحي  الصرف 
املسنوعة))VRD).)حفر اآلبار والصرف)

تجهيز) والتشطيب.) املرافق  الصحي.)
ربط شبكة املاء) نقاط املياه واآلبار،)

واإلنارة) البنايات  كهرباء) والهاتف.)

شبكة) ت ديد  العاحة.) والالفسات 

الربط) للكهرباء) الوطني  املكسب 

دات) للكهرباء) والخارجي  الداخلي 

اليد) حع  السعاقد  املنخفض.) الجهد 

العاحلة املؤهلة والغي1 حؤهلة بج يع)

الطالء) أع ال  ج يع  اشكالها.)

والزجاج والخشب واألملنيو7 والنجارة)

الطوب.) وتسويق  تصنيع  املعدنية.)

والحجر) الرحال  حماجر  اسسغالل 

اإلنعاش العقاري.) والح�سى وغي1ها.)

السنظيف وج ع الق احة والسجارة في)

وغرس) البستنة  السنظيف.) حنسجات 

النباتات واألشجار وج يع األنشطة)

الزراعية.)زراعة النباتات في املشاتل)

وتأجي1) اقسناء) املخ16ية.) واملصانع 

تأجي1) وتشغيل املساحات الزراعية.)

الزراعية.) واملعدات  اآلالت  وشراء)

نقل البضائع) النقل الوطني والدولي.)

الغي1.) ولحساب  الشركة  لحساب 

النقل امل16د،) النقل الوطني والدولي،)
ال16ي) النقل  والركاب.) البضائع  نقل 

للبضائع.)تأجي1 حعدات النقل.)النقل)

الشخ�سي لحساب الشركة ولحساب)

الغي1.

حدينة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم) (I بلوك) الثاني  الشطر  الوحدة 

 71111 (- 18)العيون) 641)شقة رقم)

العيون املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد حم د اكنفر):)651)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

351)حصة) (: السيدة رقية ابوكا7)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) اكنفر  حم د  السيد 
زنقة)931)رقم)4))حي السال7)81111 

أكادير املغرب.

السيدة رقية ابوكا7 عنوانه)ا))رقم)
7)حي تدارت)) 81111)أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) اكنفر  حم د  السيد 
زنقة)931)رقم)4))حي السال7)81111 

أكادير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
18)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/1893.
6I

FIDUCOMPETENCES

ماباڤ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC
حاباڤ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي : تيسي1 
91/) رقم ) حد السوالم برشيد - 

1113) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

13811
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)حاباڤ.

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وتوزيع)
وانساج حنسجات اللحو7.

تيسي1) (: (: عنوان املقر االجس اعي)
(- حد السوالم برشيد) (( رقم) (91/(

1113))برشيد املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

: سالحي) شرقاوي  زكرياء)  السيد 

511)حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: سفيان) اطرش  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

سالحي) شرقاوي  زكرياء) السيد 
زاوية زنقة اكوسسان) (181 عنوانه)ا))

اس اعيل) حوالي  وشارع  سورزاك 

س) ص  (316 ش) اس اعيلية  اقاحة 

الدارالبيضاء) (1(111 البيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا)) سفيان  اطرش  السيد 
 96 رقم) ((9 زنقة) (13 الحداوية)

 (1111 الدارالبيضاء) الشق  عين 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) سفيان  اطرش  السيد 
 96 رقم) ((9 زنقة) (13 الحداوية)

 (1111 الدارالبيضاء) الشق  عين 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 االبسدائية ب16شيد بساريخ)

1)1))تمت رقم))68.

7I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 OULED TALEB FRERES DE
TRAVAUX ET SERVICES

إعالن حسعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC

 OULED TALEB FRERES DE

TRAVAUX ET SERVICES »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : حي ا7 

السون�سي رقم6) الداخلة - 73111 

الداخلة املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.3963
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ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
1)1))تم اتخاذ) 4))يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية):)
قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي)
 111 حصة حن فئة) (.511 تفويت) (:
: السيد) طرف  حن  للحصة   درهم 
(: السيد) لفائدة  رشيد،) الطالبي 

الطالبي عبد السال7.
 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):
الى) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 
شركة ذات املسؤولية املحدودة دات)

الشريك الوحيد
 قرار رقم)3):)الذي ينص على حايلي):
الطالبي) السال7  عبد  السيد  تعيين 

كشريك وحسي1 وحيد للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)
بند رقم)1):)الذي ينص على حايلي):)

تغيي1 القانون االسا�سي للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ) الذهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)569.
8I

ديفي اكسبي1تيز

AVIARAIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ديفي اكسبي1تيز
إقاحة الياس ين زاوية شارع ع ر 
الخيا7 وزنقة البنفسج ع ارة 7 

بوسيجور، 1))1)، الدار البيضاء 
املغرب

AVIARAIL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حلسقى 
شارع ع ر الخيا7 وزنقة البنفسج 
ع ارة ياس ين ب الطابق 4 حكسب 
16 الدار البيضاء - 11)1) الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(88345

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((1(1 يوليوز) (18 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

حن) أي  درهم») (1.911.111«
 (.111.111« إلى) درهم») (111.111«
درهم»)عن طريق):)إدحاج احسياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)741485.
9I

حكسب الحسابات العباد

DIJLA DES TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

حكسب الحسابات العباد
3) بلوك 3 بئ1انزران بنصفار، 

31111، صفرو املغرب
DIJLA DES TRAVAUX شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طور 
السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي سهب 
اليازغي رباط الخي1 صفرو - 31111 

صفرو املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1145

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تقرر) ((1(1 يوليوز) (14 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
حبلغ) (DIJLA DES TRAVAUX
وعنوان) درهم  (11.111 رأس الها)
حقرها اإلجس اعي سهب اليازغي رباط)
الخي1 صفرو)-)31111)صفرو املغرب)

نتيجة ل):)املنافسة.
سهب) ب  السصفية  حقر  حدد  و 
 31111 (- اليازغي رباط الخي1 صفرو)

صفرو املغرب.)
و عين):)

حسلم) حم ود  السيد)ة))
رقم) الجديد  السال7  حي  وعنوانه)ا))
558)ورزازات)45111)ورزازات املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)
اليازغي) سهب  (: بالسصفية) املسعلقة 

رباط الخي1 صفرو.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 االبسدائية بصفرو بساريخ)

1)1))تمت رقم)363.
11I

ديفي اكسبي1تيز

BEFES MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

ديفي اكسبي1تيز
إقاحة الياس ين زاوية شارع ع ر 
الخيا7 وزنقة البنفسج ع ارة 7 

بوسيجور، 1))1)، الدار البيضاء 
املغرب

BEFES MAROC شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجس اعي 65) شارع 
الزرقطوني الطابق 9 الرقم )9 الدار 

البيضاء - 1111) الدار البيضاء 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.379377
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)17)يناير)1)1))ت ت إضافة)
إلى نشاط الشركة) السالية  األنشطة 

الحالي):)
السطوير،)) السص يم،) ال16حجة،)
السكيف،))االخسبار،))الصيانة))تسويق)

ال16احج واملواقع االلكت1ونية..
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)741479.
11I

Aïd comptable

JJ ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Aïd comptable
 Hay(rachad(bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza(Maroc
JJ ENGINEERING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 Angle, وعنوان حقرها اإلجس اعي
 rue(Salah(Eddine,rue(hansali

 et Av Med V imm B Résidence
 tanagra(centre 5eme(étage(N 25

kenitra 14020 القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.53919

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 غشت) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
عزوزي اس اء) )ة)) تفويت السيد)
 111 حصة اجس اعية حن أصل) (51
الجياللي) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

الساغي بساريخ)14)غشت)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)78457.

1(I

االتقان للحسابات

NASALOUK SHOES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

االتقان للحسابات
)14 شارع حراكش الطابق الثاني 
رقم 5، 111)6، الناظور املغرب

NASALOUK SHOES شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي حبنى 

الرباعية رقم 6 شارع يوسف ابن 
تاشفين الناظور - 111)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(1381

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.NASALOUK SHOES
-اسسي1اد) (: غرض الشركة بإيجاز)
الغذائية) املنسوجات  وتصدير 

واالحذية)
-تجارة.

حبنى) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
ابن) يوسف  شارع  (6 رقم) الرباعية 
الناظور) (6(111 (- الناظور) تاشفين 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: فاخر) الوريا�سي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد الوريا�سي فاخر عنوانه)ا))
شارع طنجة الناظور)111)6)الناظور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد الوريا�سي فاخر عنوانه)ا))
شارع طنجة الناظور)111)6)الناظور)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ)11)غشت)

1)1))تمت رقم)689).
13I

HELP ENTREPRISE

NUMERTIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE(BOURED 2EME(ETG
 APPT 4 ROCHES(NOIRES،

20290، CASABLANCA(MAROC
NUMERTIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 

جبل شاروو ع ارة 4 شقة رقم 1) 
حي السال7 - 11)1) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469839

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.NUMERTIS

سسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير وتوزيع الخدحة لج يع أنواع)

حواد حنسجات الك بيوتر.
زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 (1 شقة رقم) (4 جبل شاروو ع ارة)

الدارالبيضاء) ((1(11 (- السال7) حي 

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 611.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 5.411 (: الحريزي) انور  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 611 (: جرنيت) عائشة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) الحريزي  انور  السيد 

املدينة) (5 شقة) (19 ا) سيتي  كولف 

 (718( بوسكورة) الخضراء)

الدارالبيضاء)املغرب.

السيدة عائشة جرنيت عنوانه)ا))

املدينة) (5 شقة) (19 ا) سيتي  كولف 

 (718( بوسكورة) الخضراء)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) الحريزي  انور  السيد 

املدينة) (5 شقة) (19 ا) سيتي  كولف 

 (718( بوسكورة) الخضراء)

الدارالبيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743668.

14I

Société Hiba de Travaux Divers et Negoce

SOCIÉTÉ HIBA

DE TRAVAUX DIVERS 

ET NÉGOCE 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسسدراك خطٍإ

اسسدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرس ية

 Société Hiba de Travaux Divers

et Negoce

54 حج وعة 4 القدس 1 تازة، 

35111، تازة املغرب

 société Hiba de Travaux Divers

et Négoce شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

 وعنوان حقرها اإلجس اعي 54 

حج وعة 4 القدس 1 - 35111 تازة 

املغرب.

بالجريدة) وقع  خطٍإ) إسسدراك 

الرس ية عدد)7)56)بساريخ))1)شتن16)

.(1(1

شركة ذات املسؤولية) (: بدال حن)

املحدودة)

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

11.111.111)درهم

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

SHTDN

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود

املسؤولية) ذات  شركة  (: يقرأ) (

املحدودة ذات الشريك الوحيد

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

100.000,00)درهم.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 Société Hiba de Travaux Divers

et Négoce
الباقي بدون تغيي1.

15I

FIDULIMAR

H.3.M.S
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،
OUARZAZATE MAROC

H.3.M.S شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي اكيس 
بوزوزو اكنيون - 45311 تنغي1 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

749
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.H.3.M.S
:)حقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املخسلفة والبناء
حقاول في ع ليات الغرس واصالح)
الفضاءات الخضراء)واملراكن واالزقة

تسبيث انظ ة السقي السنقيط.
اكيس) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تنغي1) (45311 (- اكنيون) بوزوزو 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

1.111.111)درهم،)حقسم كالسالي):)
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 3.341 (: اعزال) حسن  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد عبد الحكيم اعزل):)3.331 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 3.331 (: اعدي) احساين  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) اعزال  حسن  السيد 
اكرطان اكنيون)45311)تنغي1 املغرب.
اعزل) الحكيم  عبد  السيد 
 45311 اكنيون) اكرطان  عنوانه)ا))

تنغي1 املغرب.
السيد احساين اعدي عنوانه)ا))
 45111 الحزا7) تجزئة  (88 رقم)

ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) اعزال  حسن  السيد 
اكرطان اكنيون)45311)تنغي1 املغرب
السيد احساين اعدي عنوانه)ا))
 45111 الحزا7) تجزئة  (88 رقم)

ورزازات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بتنغي1  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)-.

16I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

IGHO PORT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 
حنطقة األنشطة االقسصادية، 

46311، اليوسفية املغرب
IGHO PORT شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي : 4 ع ارة 

الهداية 1 حي سيدي واصل - 46111 
اسفي املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.9119

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)17)يوليوز)1)1))تقرر حل)
IGHO PORT)شركة ذات حسؤولية)
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)
الهداية) ع ارة  (4 اإلجس اعي) حقرها 
46111)اسفي) (- 1)حي سيدي واصل)
أنشطة) لسوقف  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين):)

الدباغ) حم د  السيد)ة))
حي املسي1ة زنقة سطات) وعنوانه)ا))
املغرب) الش اعية  (46153  15 رقم)

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)
1)1))وفي)4)ع ارة) 17)يوليوز) بساريخ)
الهداية)1)حي سيدي واصل)-)46111 

اسفي املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (13 بساريخ) بآسفي  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1619.
17I

BOUCHTA COMPTA

BIOCLEAN NATURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3،
90000، TANGER(MAROC

BIOCLEAN NATURE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي اقاحة 
البسسان ع ارة 11 املحل رقم )) - 

91111 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.55345

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يونيو) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
)ة))حم د الكوهن) تفويت السيد)
511)حصة اجس اعية حن أصل)511 
روشدي) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

املح دي بساريخ)5))يونيو)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (18 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)3968.

19I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

LEADER RAYONNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf، 20280،

Casablanca MAROC

LEADER RAYONNE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 41 زنقة 

ست1اسبوغ حمل 36-35 - 1181) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.17(68

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 يوليوز) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

تفويت السيد))ة))حم د بن سعيد)

511)حصة اجس اعية حن أصل)511 

حصة لفائدة السيد))ة))كنزة بندريس)

بساريخ)13)يوليوز)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743173.

((I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

LEADER RAYONNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf، 20280،

Casablanca MAROC

 LEADER RAYONNE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان حقرها االجس اعي 41 زنقة 

ست1اسبوغ حمل 36-35 - 1181) 

الدار البيضاء.

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.17(68

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)13)يوليوز)1)1))تم تمويل)

الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)

ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743173.

(3I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

LEADER RAYONNE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي1 جديد للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement(communal,

 Sidi(Mâarouf، 20280،

Casablanca MAROC

LEADER RAYONNE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 41 زنقة 

ست1اسبوغ حمل 35-36 41 زنقة 

ست1اسبوغ حمل 36-35 1181) 

الدار البيضاء املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.17(68

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تم تعيين) 13)يوليوز) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 

تبعا) وحيد  ك سي1  كنزة  بندريس 

لقبول اسسقالة املسي1.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743173.
(4I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AFRIDECOUPE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249، 73000، DAKHLA(MAROC
AFRIDECOUPE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 
املسجد، شارع علي ولد البون، رقم 

1 - 73111 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
16141

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AFRIDECOUPE
السجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الفالحية،) املواد  بيع وشراء) العاحة،)

الجزارة.
الـسجــاريـة) الـعـ ـلـيـات  وكــذلـك كــل 
الـعـقـاريـة) املـنـقــوالت  والـصـنـاعـيـة،)
واملـالـيـة الـسـي تـرتـبـط بـصـفـة حـباشــرة)
أو غيـر حـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة)

أعـــــاله.
حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم) شارع علي ولد البون،) املسجد،)

1)-)73111)الداخلة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيد حم د بن ابريكة)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حم د بن ابريكة عنوانه)ا))

البون،) شارع علي ولد  حي املسجد،)

رقم)1 73111)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد حم د بن ابريكة عنوانه)ا))

البون،) شارع علي ولد  حي املسجد،)

رقم)1 73111)الداخلة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)7)6.

(5I

JIYAR JAOUAD

CONSERVERIE CHOUIHIYA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،

63300، BERKANE(MAROC

 CONSERVERIE CHOUIHIYA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي سند 

 SIS(P6008 19313/o حلكية األرض

طريق أكليم دوار بوحية بلدية 

الشويمية ج اعة أكليم - بركان - 

51)63 أكليم بركان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7315

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (14
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CONSERVERIE CHOUIHIYA
وحدة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتخزين) تج يع  تعبئة,) تغليف,)

الزيسون.
سند) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 SIS P6118 19313/o حلكية األرض)
بلدية) بوحية  دوار  أكليم  طريق 
(- بركان) (- أكليم) ج اعة  الشويمية 

51)63)أكليم بركان املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: لخضر) الشبابي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد الشبابي لخضر عنوانه)ا))
دوار الحفرة الشويمية بركان)51)63 

أكليم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد الشبابي لخضر عنوانه)ا))
دوار الحفرة الشويمية بركان)51)63 

أكليم املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بساريخ) ب16كان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/314.
(7I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

EURMA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 

حنطقة األنشطة االقسصادية، 
46311، اليوسفية املغرب

EURMA TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 9 الحي 
االداري حركز سيدي أح د الكنسور - 

46311 اليوسفية املغرب.
تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1759

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تم تعيين) 1))يوليوز) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 
تبعا) وحيد  ك سي1  املهدي  الرياحي 

لقبول اسسقالة املسي1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ) باليوسفية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/84).
(8I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

EURMA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 
حنطقة األنشطة االقسصادية، 

46311، اليوسفية املغرب
EURMA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان حقرها االجس اعي رقم 9 
الحي االداري حركز سيدي أح د 

الكنسور - 46311 اليوسفية.
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1759

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)1))يوليوز)1)1))تم تمويل)
الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ) باليوسفية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/84).
(9I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

TRANS NESO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 

حنطقة األنشطة االقسصادية، 

46311، اليوسفية املغرب

TRANS NESO شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 8 

السويقة القدي ة حركز سيدي 

أح د الكنسور - 46311 اليوسفية 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(767

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRANS(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.NESO

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي1.
 8 رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

السويقة القدي ة حركز سيدي أح د)

الكنسور)-)46311)اليوسفية املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: لي ان) هشا7  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) لي ان  هشا7  السيد 
بوشان) اوح اد  حو�سى  ايت  دوار 

43154)بن جرير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) لي ان  هشا7  السيد 
بوشان) اوح اد  حو�سى  ايت  دوار 

43154)بن جرير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) باليوسفية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)81).
31I

نوغلب

 DADI PUBLICITE &
MARKETING DIRECT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

نوغلب
شقة 7، طابق4 تقسيم ريزانا 

ح16وكة طريق أكوراي حكناس، 
51111، حكناس املغرب
 DADI(PUBLICITE &

MARKETING DIRECT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي تعاونية 

الحسنية رقم 37 القنيطرة - 14111 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
556(1

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 DADI (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)
 PUBLICITE( &( MARKETING

.DIRECT

اإلعالن) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والتسويق.

تعاونية) (: املقر االجس اعي) عنوان 
الحسنية رقم)37)القنيطرة)-)14111 

القنيطرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السيد الدادي الحسين)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد الدادي الحسين عنوانه)ا))
37)تجزئة الحسنية حهدية القنيطرة)

14111)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد الدادي الحسين عنوانه)ا))
37)تجزئة الحسنية حهدية القنيطرة)

14111)القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)78474.

31I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

EURMA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 
حنطقة األنشطة االقسصادية، 

46311، اليوسفية املغرب
EURMA TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 9 الحي 
االداري حركز سيدي أح د الكنسور - 

46311 اليوسفية املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1759

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

ياسين الياحني) )ة)) تفويت السيد)
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (511
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111
يوليوز) ((8 بساريخ) الرياحي  املهدي 

.(1(1
نورالدين) )ة)) السيد) تفويت 
حن) اجس اعية  حصة  (511 كنوز)
السيد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)
يوليوز) ((8 املهدي الرياحي بساريخ) )ة))

.(1(1
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ) باليوسفية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/84).

3(I

SAGASUD

ASLIM EXPORT TOUS FREE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االحي1 حوالي عبد هللا رقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
 ASLIM EXPORT TOUS FREE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 
االندلس رقم )6 حكرر املر�سى 
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
17441

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((115 غشت) ((6
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 ASLIM(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.EXPORT TOUS FREE
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بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املالحة) والسقسيط  بالج لة  الس ك 
والصيد البمري بج يع انواعه تجارة)

الس ك داخ وخارج املغرب.
زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
االندلس رقم))6)حكرر املر�سى العيون)

-)71111)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: الج الي) املهدي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 11111 (: الج الي) املهدي  السيد 

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الج الي عنوانه)ا)) املهدي  السيد 
شارع االندلس رقم))6)املر�سى العيون)

71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الج الي عنوانه)ا)) املهدي  السيد 
شارع االندلس رقم))6)املر�سى العيون)

71111)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
8))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

115))تمت رقم)15/)3)1.
33I

JIYAR JAOUAD

S-FRIGORIFIQUE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،
63300، BERKANE(MAROC

S-FRIGORIFIQUE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة بئ1 
أنزران تجزئة رقم 111 حداغ أحفي1 

-  61313 حداغ أحفي1 املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7313

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (16

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.S-FRIGORIFIQUE

اسسغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

األرا�سي الفالحية.

عنوان املقر االجس اعي):)تجزئة بئ1)

111)حداغ أحفي1) أنزران تجزئة رقم)

-))61313)حداغ أحفي1 املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: حم د) صديق  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حم د  صديق  السيد 

 (PAS POUCHET 75117 PARIS

.FRANCE 75117 PARIS FRANCE

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) حم د  صديق  السيد 

 (PAS POUCHET 75117 PARIS

FRANCE 75117 PARIS FRANCE

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) ب16كان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/313.
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ADYEL(&(ASSOCIES

ATLANTIC AVOCADOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 43

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement(N°2، 20000،

casablanca maroc
 ATLANTIC AVOCADOS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع انفا، 
131 الع ارة ازير. الرقم 11 ب الدار 

البيضاء - 1111) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
467637

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ATLANTIC AVOCADOS
حقاول) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
في إدارة ع ليات الخدحات السجارية)
أو الصناعية أو الزراعية املدنية أو)

العسكرية.
وخضروات) فواكه  ج لة  تاجر  (-

طازجة
-)حقاول السعبئة والسغليف.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
11)ب) 131)الع ارة ازير.)الرقم) انفا،)
الدار البيضاء)-)1111))الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 السيد حهدي عبد الرح ن الغرفي):
11))حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 السيدة هند عبد الرح ن الغرفي):

11))حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

الرح ن) عبد  سلوى  السيدة 

الغرفي):)11))حصة بقي ة)111)درهم)

للحصة.

 السيد املدني عبد الرح ن الغرفي):

411)حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حهدي عبد الرح ن الغرفي)

املحيط) شرفات  إقاحة  عنوانه)ا))

بوطالب،) الهادي  شارع عبد  (6 فيال)

الدار البيضاء.)1181))الدار البيضاء)

املغرب.

السيدة هند عبد الرح ن الغرفي)

شارع) (3 شارع املناحة فيال) عنوانه)ا))

القروان طريق إي وزر،)فاس.)31511 

فاس املغرب.

الرح ن) عبد  سلوى  السيدة 

العتي) عين  زاوية  عنوانه)ا)) الغرفي 

حيد سيجل ا�سي شقة) شارع دكسور 

البيضاء.) الدار  بورجون،) (( رقم)

1151))الدار البيضاء)املغرب.

السيد املدني عبد الرح ن الغرفي)

عنوانه)ا))11)شارع أحينة شارع عالل)

فاس) (31111 فاس.) هللا،) عبد  بن 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد حهدي عبد الرح ن الغرفي)

املحيط) شرفات  إقاحة  عنوانه)ا))

بوطالب،) الهادي  شارع عبد  (6 فيال)

الدار البيضاء.)1181))الدار البيضاء)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)-.

35I
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FIDUCIAIRE(EK-HAYLOU(NORD(SARL(AU

B-LOCTRANS SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

 FIDUCIAIRE(EK-HAYLOU

NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,116

 Résidence HADIKA Bureau

N°2، 90000، TANGER(MAROC

B-LOCTRANS(SARL(AU شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي : زاوية 
زنقة الحر والسيد قطب إقاحة 

الصدق حمل رقم 4 طنجة - 111)9 

طنجة املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.44155

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل) ((114 حاي) (15 في) املؤرخ 

شركة) (B-LOCTRANS( SARL( AU

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)

 111.111 رأس الها) حبلغ  الوحيد 

اإلجس اعي) حقرها  وعنوان  درهم 
زاوية زنقة الحر والسيد قطب إقاحة)

الصدق حمل رقم)4)طنجة)-)111)9 

طنجة املغرب نتيجة لعد7 إسسئناف)

النشاط.

و عين):)

السيد)ة))حم د بجعد وعنوانه)ا))

شارع اإلحا7 األصيلي اقاحة كاردينال)
طنجة) (9(111  (9 رقم) (( الطابق)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)

زاوية) وفي  ((1(1 غشت) ((5 بساريخ)
إقاحة) قطب  والسيد  الحر  زنقة 

الصدق حمل رقم)4)طنجة)-)111)9 

طنجة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (13 بساريخ) بطنجة  السجارية 

114))تمت رقم)3189.
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DAMO CONSULTING SARL

TANJA LOC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL

 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER(tanger, tanger، 90000،

tanger MAROC

TANJA LOC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي لالشافية 
زنقة »ا» رقم 6 الطابق 4 الشقة رقم 

7 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117113

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 TANJA(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.LOC

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجس اعي):)لالشافية)
زنقة)»ا»)رقم)6)الطابق)4)الشقة رقم)

7)-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

11)حصة) (: السيد اصوفي اساحة)

بقي ة)1.111)درهم للحصة.

حصة) (31 (: رشيد) بقال  السيد 

بقي ة)1.111)درهم للحصة.

حصة) (31 (: السيد اصوفي اح د)

بقي ة)1.111)درهم للحصة.

:  السيد غربي ياسين عبد الكريم)

درهم) (1.111 بقي ة) حصة  (31

للحصة.

11)حصة) (: السيد اصوفي اساحة)
اجس اعية بقي ة)11.111)درهم.

حصة) (31 (: رشيد) بقال  السيد 
اجس اعية بقي ة)31.111)درهم.

حصة) (31 (: السيد اصوفي اح د)
اجس اعية بقي ة)31.111)درهم.

(: السيد غربي ياسين عبد الكريم)
 31.111 31)حصة اجس اعية بقي ة)

درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) اساحة  اصوفي  السيد 
حي اعزيزبو زنقة حم د العث اني رقم)

16 91111)طنجة املغرب.
حي) السيد بقال رشيد عنوانه)ا))
السال7 طريق عين بني حطهر زنقة ب)

11)رقم))5 1)611)وجدة املغرب.
عنوانه)ا)) اح د  اصوفي  السيد 

اسبانيا)11)حربيا اسبانيا.
الكريم) عبد  ياسين  غربي  السيد 

عنوانه)ا))فرنسا)11)ليون فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) اساحة  اصوفي  السيد 
حي اعزيزبو زنقة حم د العث اني رقم)

16 91111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (13 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)33197).
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شركة ابهوش للخدحات

NAJI ROAD TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ابهوش للخدحات
شارع حكة ع ارة الصالحي الطابق 
االول رقم 14 العيون، 71111، 

العيون املغرب
NAJI ROAD TRANSPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوفاق رقم 638D العيون - 71111 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3(713

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 NAJI (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ROAD TRANSPORT
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البضائع) نقل  والدولي.) الوطني 
الغي1.) عن  ونيابة  الشركة  لحساب 
السلع.نقل) نقل  امل16د.) النقل 
املسافرين.)النقل ال16ي للسلع.)تأجي1)
املسسخدحين) نقل  النقل.) حعدات 
الغي1.) أو لحساب  الخاص  للحساب 
العاحة.) االسسي1اد والسصدير.السجارة 

السجارة.
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 71111 638D)العيون)-) الوفاق رقم)

العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
(: الشركة) رأس ال  حبلغ 
100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

السيدة حليكة حخزن):)511)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (511 (: السيد ياسين ناجي)
بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حخزن  حليكة  السيدة 
 81111 بنسركاو) ((5( رقم) (11 بلوك)

اكادير املغرب.
عنوانه)ا)) ناجي  ياسين  السيد 
السويد))NORTALJE 7616)السويد.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) ناجي  ياسين  السيد 
السويد))NORTALJE 7616)السويد
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
6))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/)195.
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AUDINET

SHAUNA EVENTS GROUP
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 13
 YOUSSEF(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC
 SHAUNA EVENTS GROUP

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حنى 
1 الواقعة في رقم 197 شارع 

الزرقطوني وشارع شيال حكسب رقم 
3 - 1111) الداربيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469143

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SHAUNA EVENTS GROUP
اتصال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

رقمي.
 1 حنى) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الواقعة في رقم)197)شارع الزرقطوني)
 (1111 (- (3 وشارع شيال حكسب رقم)

الداربيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: شكراد) حهدي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 1111 (: شكراد) حهدي  السيد 

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) شكراد  حهدي  السيد 

أبو املحاسن روياني شقة) شارع  (44

1111))الداربيضاء) ))حنطقة راسين)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) شكراد  حهدي  السيد 

أبو املحاسن روياني شقة) شارع  (44

1111))الداربيضاء) ))حنطقة راسين)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)951)74.
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MOGADOR CONSULTING

BNIAANTAR TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

BNIAANTAR TRAVAUX شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 311 

تجزئة أزلف - 44111 الصويرة 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.647

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تقرر حل) 17)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

حبلغ) (BNIAANTAR TRAVAUX
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

تجزئة) (311 رقم) اإلجس اعي  حقرها 

املغرب) الصويرة  (44111 (- أزلف)

املالية) الوضعية  تدهور  (: ل) نتيجة 

السعاحل) على  القدرة  وعد7  للشركة 

حع املصاريق ب خسلف انواعها...

رقم) ب  السصفية  حقر  حدد  و 

44111)الصويرة) 311)تجزئة أزلف)-)

املغرب.)

و عين):)

ادجان) الركراكي  السيد)ة))

أزلف) تجزئة  (311 رقم) وعنوانه)ا))

44111)الصويرة املغرب ك صفي))ة))

للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)رقم)311)تجزئة)

أزلف الصويرة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ)5))غشت)

1)1))تمت رقم)181.

41I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

TRANS AFRIC ALAMI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية فيداكا،  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-11)77 

صندوق ال16يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

TRANS AFRIC ALAMI شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 

الحسني رقم 31 - 73111 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

16137

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 TRANS(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.AFRIC ALAMI
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي1.
حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الداخلة) (73111 (- (31 الحسني رقم)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
: الصيدي) العلمي  عزيز   السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الصيدي) العلمي  عزيز  السيد 
باب) (1 الطابق) (143 عنوانه)ا))ع ارة)
فاس) (31151 املهراز) ظهر  الغول 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الصيدي) العلمي  عزيز  السيد 
باب) (1 الطابق) (143 عنوانه)ا))ع ارة)
فاس) (31151 املهراز) ظهر  الغول 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)3)6.

41I

رحزي لالستشارات

ENTREPRISE SOCOFEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

رحزي لالستشارات
شارع 4) نون16 ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 
العيون، 71111، العيون املغرب

ENTREPRISE SOCOFEC شركة 
ذات املسؤولية املحدودة



11287 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
خنيفرة رقم 146 خط الرحلة 

العيون - 71111 العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7179

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 غشت) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):)
عدي) حولود  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجس اعية  حصة  ((.511
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (5.111
حم د عدي بساريخ))1)غشت)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
5))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/1931.
4(I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

STE MARRONVERT SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االحي1 حوالي عبد هللا، 
54111، خنيفرة املغرب

 STE MARRONVERT SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجس اعي ارشكيكن 
ايت شعيب الح ا7 - 54453 حريرت 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1819

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يوليوز) (14 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):)
اع ال حخسلفة)

)حكسب الدراسة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
14)غشت) االبسدائية بخنيفرة بساريخ)

1)1))تمت رقم)193.
43I

CORPORATE AUDIT GROUP

TRANSMEL SARL
إعالن حسعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املوحن، الطابق 

الخاحس، رقم ))، 1111)، 
casablanca maroc

TRANSMEL SARL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : )، زنقة 
أزرو، الصخور السوداء - 1111) 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.74951

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
1)1))تم اتخاذ) 4))يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية):)
قرار رقم)1.):)الذي ينص على حايلي):
االندحاج) عقد  على  املوافقة  (-
شركة) احسصاص  ع16  ((Fusion(
طرف) حن  (TRANSMEL BENNES
 TRANSPORT MELLAKH الشركة)
وتقديم الحصص حن الشركة األولى)
إطار) في  الثانية  الشركة  شركاء) إلى 

االندحاج
قرار رقم)).):)الذي ينص على حايلي):
البت النهائي في زيادة راس املال) (-
 TRANSPORT MELLAKH الشركة)
ليصبح) درهم  (1.811 ب بلغ)
إنشاء8  3.113.611درهم وذلك ع16 
درهم) (111 اس ية) بقي ة  1حصة 

حدفوعة بالكاحل
قرار رقم)3.):)الذي ينص على حايلي):
شركة) وتصفية  تلقائي  حل  (-
بعد) (TRANSMEL BENNES
األخي1ة) لهذه  االندحاج  ع لية  إت ا7 
 TRANSPORT شركة) طرف  حن 

 MELLAKH
قرار رقم)4.):)الذي ينص على حايلي):)
والغي1) السا7  اإلبراء) إعطاء) (-
كافة) الشركة عن  املشروط ملسي1ي 

اإلجراءات املسعلقة بع لية االندحاج
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

الذي ينص على) (: و8) (7 بند رقم)
حايلي):

)الحصص) و8) (7 تغيي1 املادتين) (-
األسا�سي) القانون  حن  والرأس ال))

للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم))74379.
44I

CORPORATE AUDIT GROUP

ADVANCED CLINICAL
إعالن حسعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املوحن، الطابق 

الخاحس، رقم ))، 1111)، 
casablanca maroc

ADVANCED CLINICAL »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : 44، 
شارع عين تاوجطاط، إقاحة نور )، 
شقة 1، الطابق 1 - 1111) الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.193459

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
املؤرخ في)14)غشت)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)
قرار رقم)1.):)الذي ينص على حايلي):
املصادقة على بيع السيد حم د)
اجس اعية) حصة  فرحات  كريم 

لفائدة السيدة وفاء)فرحات)
 قرار رقم)).):)الذي ينص على حايلي):
جواد) السيد  هبة  على  املصادقة 
499)حصة اجس اعية لفائدة) أكوحي)

السيدة وفاء)فرحات)
 قرار رقم)3.):)الذي ينص على حايلي):

توسيع الغرض السجاري للشركة
 قرار رقم)4.):)الذي ينص على حايلي):
شارع) (،44 إلى) االجس اعي  املقر  نقل 
شقة) (،( إقاحة نور) عين تاوجطاط،)

1،)الطابق)1،)الدار البيضاء)
 قرار رقم)5.):)الذي ينص على حايلي):
األسا�سي) القانون  صياغة  إعادة 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)
النظا7 األسا�سي السالية):)

الذي ينص) (: بند رقم تغيي1 املواد)
 4 الشركة)،) )غرض  (( (: حايلي) على 
 8 )الحصص)،) (7 االجس اعي)) )املقر 
األسا�سي) القانون  حن  )الرأس ال))

للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743791.

45I

SAGASUD

STE DAJAJ SAKIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االحي1 حوالي عبد هللا رقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
STE DAJAJ SAKIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي القدس 

زنقة واد اركز رقم 15 - 71111 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3(587

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.DAJAJ SAKIA
تنشاط) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وتمضين) الداجنة  الطيور  تربية 
البيض ونقل وتوزيع الطيور الداجنة)
لذبح) احداث وحدة  والبيض  الحية 
وتمويل) تلفيف  تقطيع  الدواجن 
صناعي) تجاري  نشاط  كل  اللحو7 

خدحاتي.
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حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان  (
(- (15 رقم) اركز  واد  زنقة  القدس 

71111)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
حصة) (551 (: يحي عياش) السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد الخليل عياش):)351)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
: الداودي) صالح  حم د   السيد 
111)حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد يحي عياش عنوانه)ا))زنقة)
18)رقم))6)حي خط الرحلة)) 71111 

العيون املغرب.
الداودي) صالح  حم د  السيد 
اي) بلوك  (14 السال7) حي  عنوانه)ا))

رقم)13 111)7)الس ارة املغرب.
عنوانه)ا)) عياش  الخليل  السيد 
 13 الزنقة) الزرقطوني  حم د  شارع 

رقم)33 71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد يحي عياش عنوانه)ا))زنقة)
18)رقم))6)حي خط الرحلة)) 71111 

العيون املغرب
عنوانه)ا)) عياش  الخليل  السيد 
 13 الزنقة) الزرقطوني  حم د  شارع 

رقم)33 71111)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
11)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1839.
46I

FIDUCIAIRE HAKIM

»ABOUZAMOU TRAVAUX«
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HAKIM
صندوق بريد رقم 4163، الجديدة 

الرئيسية، الجديدة.، 4111)، 
الجديدة املغرب

 «ABOUZAMOU TRAVAUX«
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي الشقة 
رقم )، الطابق األول، زنقة تولوز، 
رقم 1، الجديدة - 4111) الجديدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
16757

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.»ABOUZAMOU TRAVAUX«
أشغال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
بناء)الع ارات.)-)السجارة.)-)السجهيزات)

األحنية..
الشقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تولوز،) زنقة  األول،) الطابق  (،( رقم)
الجديدة) ((4111 (- الجديدة) (،1 رقم)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد شراف أيت ح اني):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
ح اني) أيت  شراف  السيد 
4111))الجديدة) عنوانه)ا))الجديدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
ح اني) أيت  شراف  السيد 
4111))الجديدة) عنوانه)ا))الجديدة)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ)11)غشت)

1)1))تمت رقم)5196).
51I

SAGASUD

STE ZOUBIR PESCA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

SAGASUD
شارع االحي1 حوالي عبد هللا رقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
STE ZOUBIR PESCA شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها االجس اعي حي السال7 
رقم 361 - 71111 بوجدور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(1883
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت) ((1(1 يوليوز) (13 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):)
الحفالت) تنظيم  حقهى  حطعم 

االفراح واملؤت رات.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((8 االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1684.
51I

SACO CONSEIL

SOTRAVUB
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SACO CONSEIL
 MHAMID 9 N 468 1ER

 ETAGE(MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOTRAVUB شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 
لوغوبيس ع ارة رقم 11 الطابق 

الثاني شقة رقم )1 االزدهار حراكش 

- 41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115813

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOTRAVUB
حقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املساحات) تهيئة  البناء،) باع ال 

الخضراء،)االسسي1اد والسصدير.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الطابق) (11 رقم) ع ارة  لوغوبيس 

)1)االزدهار حراكش) الثاني شقة رقم)

-)41111)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: صالح) كري و  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد كري و صالح عنوانه)ا)))1 

ع ارة)17)حي العنق البيضاء)41111 

حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

املي1) اد  ايوب  حم د  السيد 
 (51 رقم) (4 ح 7 الوحدة) عنوانه)ا))

حراكش)41111)حراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((7 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)115111.

5(I
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ZED EXPRESE

MC ROOM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MC ROOM
رقم 45 بلوك الحوزية القنيطرة، 

11111، سال املغرب

MC ROOM شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 45 

بلوك الحوزية القنيطرة - 14171 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55555

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) (17

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 MC (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ROOM

حقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وقاعة شاي.
 45 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)

 14171 (- القنيطرة) الحوزية  بلوك 

القنيطرة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: ياسين) شطي1  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ياسين  شطي1  السيد 

 14 115)ح ر عالل الرح اني الشقة)

القنيطرة)1)141)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) ياسين  شطي1  السيد 

 14 115)ح ر عالل الرح اني الشقة)

القنيطرة)1)141)القنيطرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.

53I

FERTI AFRICA SARL

FERTI AFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FERTI AFRICA SARL

 Angle Boulevard ,1

 Chefchaouni(et(route(de(rabat,

 IMM Business Centre Yasmina

 Ain(sebaa, Casablanca، 20600،

Casablanca Maroc

FERTI AFRICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 1، تقاطع 

شارع شفشاوني وطريق الرباط، 

حركز األع ال يس ينة، عين السبع، 

الدار البيضاء - 1611) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.391373

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 يوليوز) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

 Yassine TAYBI((تفويت السيد))ة

أصل) حن  اجس اعية  حصة  (511

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111

بساريخ) (Abdenbi ECHCHAHOBI

8))يوليوز)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم))74387.

55I

TAGES CONSULTING

 CLEVER COUNCIL
INSTITUTE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TAGES CONSULTING
 N 309 Lot. Haj(Fateh 1er(étage

Q. El(Oulfa، 20260، الدار 
البيضاء املغرب

 CLEVER COUNCIL INSTITUTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 144 

شارع حم د س يمة , إقاحة جوهرة 
حم د س يمة , طابق 6 , شقة 35 - 

1111) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471137
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CLEVER COUNCIL INSTITUTE
لسدريب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
على االستشارات وخدحات تكنولوجيا)

املعلوحات
املعلوحات) تكنولوجيا  تطوير 
وصيانة) والسدريب  واالستشارات 

السدريب العا7)؛
تسويق ج يع املنسجات واآلالت....

 144 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
إقاحة جوهرة) (, شارع حم د س يمة)
حم د س يمة),)طابق)6),)شقة)35)-)

1111))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيدة العيا�سي عائشة):)4)حصة)

بقي ة)4.111)درهم للحصة.

السيد الي اني يوسف):)33)حصة)
بقي ة)33.111)درهم للحصة.

حصة) (33 (: السيد بركوكو طارق)
بقي ة)33.111)درهم للحصة.

 31 (: السيد عدالن عبد الرح ن)
حصة بقي ة)31.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة العيا�سي عائشة عنوانه)ا))
حعاريف) الج ري  اح د  شارع  (151

1111))الدار البيضاء)املغرب.
السيد الي اني يوسف عنوانه)ا))
358)بوليفارد ابراهيم روداني)1111) 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) طارق  بركوكو  السيد 
الدين) تاج  بن جاللي  ياس ين  شارع 
البيضاء) الدار  ((1111 حعاريف)

املغرب.
الرح ن) عبد  عدالن  السيد 
شارع اح د الج ري) (151 عنوانه)ا))
البيضاء) الدار  ((1111 حعاريف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة العيا�سي عائشة عنوانه)ا))
حعاريف) الج ري  اح د  شارع  (151

1111))الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743956.
56I

CENTRE(D’AFFAIRES(IBNOU(SINA

AMSAV
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

14) شارع إبن سينا، 11)1)، الدار 
البيضاء املغرب

AMSAV شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طور السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي الطابق 
1 ع ارة 4 شارع غاندي رقم 36) - 
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1111) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(36(81

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل) ((1(1 حاي) (18 في) املؤرخ 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

حبلغ) (AMSAV الوحيد) الشريك 
وعنوان) درهم  (511.111 رأس الها)

ع ارة) (1 الطابق) اإلجس اعي  حقرها 

 (1111 (- ((36 شارع غاندي رقم) (4

الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل):)قرار)

الشريك الوحيد.

و حدد حقر السصفية ب الطابق)

(- ((36 شارع غاندي رقم) (4 ع ارة) (1

1111))الدار البيضاء)املغرب.)

و عين):)
الزاوي) فسيمة  السيد)ة))

ع ارة) فوبورك  إقاحة  وعنوانه)ا))

شارع عبد هللا بن) (113 د شقة) ل))

البيضاء) الدار  ((1111 الشريف)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)1)1))تمت رقم)736698.

57I

cabinet(el(kharraz(mohamed(dia(eddine

MOANMAR موانمار
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 cabinet(el(kharraz(mohamed(dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed(yazidi(bloc(g(apt 4

tetouan، 93000، tetouan(maroc

MOANMAR حوان ار

 شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 11، 

تجزئة باب سبسة رقم 471 - 93111 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7197

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)حوان ار)

.MOANMAR

اسسي1اد،) (: غرض الشركة بإيجاز)

املالبس؛) أنواع  ج يع  بيع  توزيع،)

واملواد الغذائية..
عنوان املقر االجس اعي):)زنقة)11،)

تجزئة باب سبسة رقم)471)-)93111 

الفنيدق املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

 السيد حم د الدبدي الح ي�سي):

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حم د الدبدي الح ي�سي)

عالل) شارع  ال16ارك  حي  عنوانه)ا))
 93111  16 رقم) ح ر13) الفا�سي 

الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد حم د الدبدي الح ي�سي)

عالل) شارع  ال16ارك  حي  عنوانه)ا))
 93111  16 رقم) ح ر13) الفا�سي 

الفنيدق املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)177).

59I

MOHAMED SAFRIOUI

MILADIA IMMOBILIER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME(ETAGE، 20200،

CASABLANCA MAROC

MILADIA IMMOBILIER شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 5 زنقة 

خليل حطران إقاحة سلطان B رقم ) 

عين ال16جة - 1111) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

4691(7

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (15

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MILADIA IMMOBILIER

شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ج يع) وبيع  وتدبي1  واسسغالل 

والحقوق) والعقارات  امل سلكات 

املشاعة

االرا�سي) ج يع  وتجهيز  شراء)

والع ارات قصد بيعها أو تأجي1ها.

الع ليات) ج يع  عاحة  بصفة  و 

والصناعية) واملالية  السجارية 

ترتبط) أن  ي كنها  التي  والعقارية 

على) تساعد  أو  اإلجس اعي  باملوضوع 

إنجازه أو تطويره.

زنقة) (5 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

خليل حطران إقاحة سلطان)B)رقم)) 

الدار البيضاء) ((1111 (- عين ال16جة)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 MILADIA INVEST الشركة)

درهم) (111 بقي ة) حصة  (:( 1.000

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

 MILADIA INVEST الشركة)

عنوانه)ا))5)زنقة خليل حطران إقاحة)

سلطان)B)رقم)))عين ال16جة)1111) 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الح يد) عبد  جرنيت  السيد 

ريسور) كولف  كاليفورنيا  عنوانه)ا))

فيال)48))املدينة الخضراء)بوسكورة)

1111))الدار البيضاء)املغرب

الرحيم) عبد  جرنيت  السيد 

ريسور) كولف  كاليفورنيا  عنوانه)ا))

فيال)17))املدينة الخضراء)بوسكورة)

1111))الدار البيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) املهدي  جرنيت  السيد 

إقاحة وليلي فيال)6)بوسكورة)1111) 

الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم))94)74.

61I
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cabinet(el(kharraz(mohamed(dia(eddine

MEHDI&DANI مهدي&داني
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 cabinet(el(kharraz(mohamed(dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed(yazidi(bloc(g(apt 4

tetouan، 93000، tetouan(maroc
حهدي&داني MEHDI&DANI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي إقاحة 

األندلس شارع حم د اليزيدي بلوك 
ج رقم 4 - 93141 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7119
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MEHDI&DANI(حهدي&داني
حمطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األلعاب) فضاء) اسسغالل  الوقود،)

لألطفال،)تنظيم الحفالت..
إقاحة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
األندلس شارع حم د اليزيدي بلوك)

ج رقم)4)-)93141)تطوان املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
(: الشركة) رأس ال  حبلغ 
100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

حصة) (511 (: السيد حروان داني)
بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: السيد عبد الرح ن حهدي)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) داني  حروان  السيد 
 37 شارع عبد الخالق الطريس رقم)

93141)تطوان املغرب.

حهدي) الرح ن  عبد  السيد 
عنوانه)ا))جاحع القصبة درب املدني)

رقم))1 93111)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) داني  حروان  السيد 
 37 شارع عبد الخالق الطريس رقم)

93141)تطوان املغرب
حهدي) الرح ن  عبد  السيد 
عنوانه)ا))جاحع القصبة درب املدني)

رقم))1 93111)تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)1853.

61I

BUSINESS CENTER.COM

CLOUDY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املوحن رقم 36) إقاحة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6، 1391)، 
الدارالبيضاء املغرب

CLOUDY شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي توين سنت1 
برج ا الطابق 16 الدار البيضاء - 

1331) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

361839
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((116 يونيو) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CLOUDY
رض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشركة في املغرب بشكل عا7 وفي أي)

دولة أخرى):)

السطوير أو الت1ج ة أو السمويل أو)
االسسمواذ) أو  السصنيع  أو  السوطين 
حملًيا) البيع  أو  لالسسي1اد  أو  حملًيا 
التسويق) أو  الت1ويج  أو  للسصدير  أو 
غي1) أو  حباشر  بشكل  السوزيع،) أو 
حباشر،)ألي حادة وبرناحج الك بيوتر)
وال16حجيات،)وكذلك أي سلع أو سلع)
أو سلع أو خدحات حسعلقة بها وعلى)
وجه الخصوص التسجيل والسدريب)

واملساعدة واملشورة.
البناء) أو  االسسمواذ  أو  اإلنشاء)
املباشر أو غي1 املباشر،) أو التشغيل،)
السأجي1،)السأجي1 أو السأجي1 حن الباطن)
لج يع املؤسسات أو ورش الع ل أو)
الالزحة) السجارية  األصول  أو  املباني 

لنشاط الشركة.
 االسسمواذ،)والحصول،)والس ثيل،
بج يع) واالسسغالل،) واالحسياز،)
الحصري،) الشركة  أشكاله لحساب 
والعالحات) االخت1اع  براءات  لج يع 
والت1اخيص) والعالحات  السجارية 
أو) املغربية  سواء) والع ليات،)
األجنبية،)املسعلقة بأي طريقة ألي حن)

األشياء)املذكورة أعاله.
عن) حصلحة  على  االسسمواذ 
طريق املساه ة واالندحاج واالشت1اك)
املباشرة) غي1  أو  املباشرة  واملشاركة 
بأي وسيلة في أي شركة تم إنشاؤها)
حن) غي1ها  أو  شركة  أو  إنشاؤها  أو 

األغراض امل اثلة أو ذات الصلة.
املركبات) ج يع  تأجي1  أو  اقسناء)

لنقل األفراد أو البضائع.
املعاحالت) ج يع  عاحة،) وبصفة 
أو) الصناعية  أو  املالية  أو  السجارية 
الفنية أو املنقولة أو العقارية التي قد)
أو غي1 حباشر،) تسعلق بشكل حباشر 
كلًيا أو جزئًيا،)بغرض الشركة أو حن)
املحس ل أن تس ح بسمقيق أو تطوير)

أنشطة الشركة..
توين) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
سنت1 برج ا الطابق)16)الدار البيضاء)-)

1331))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد نبيل اكريران):)11))حصة)
بقي ة)1.111))درهم للحصة.

 OUGRISOFT( FZE( : الشركة)
درهم) (31.111 بقي ة) حصة  (311

للحصة.
 DSYS GROUP SARL الشركة)
 51.111 بقي ة) حصة  (AU( :( 500

درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) اكريران  نبيل  السيد 
حتشفسان) حي  (387 رقم) (13 زنقة)

54111)خنيفرة املغرب.
 OUGRISOFT FZE الشركة)
بالح رية) الحرة  املنطقة  عنوانه)ا))

11111)الشارقة االحارات.
 DSYS GROUP SARL الشركة)
ا) برج  سنت1  توين  عنوانه)ا)) (AU
 (1331 البيضاء) الدار  (16 الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) اكريران  نبيل  السيد 
حتشفسان) حي  (387 رقم) (13 زنقة)

54111)خنيفرة املغرب
تم اإليداع القانوني ب-)بساريخ)11 

أكسوبر)116))تمت رقم)-.

6(I

DAMO CONSULTING SARL

YAHYAMODE SARL D›AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DAMO CONSULTING SARL
 AV(PASTEUR 1° ETG(N°18 54

 TANGER(tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

 YAHYAMODE SARL D›AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي العن16 
قطعة 7) بني حكادة طنجة - 91111 

طنجة املغرب.
تفويت حصص
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رقم السقييد في السجل السجاري 
.85781

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت) ((1(1 يوليوز) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
يميا) حم د  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (511
)ة))ح يد) 511)حصة لفائدة السيد)

االعرج بساريخ)8))يوليوز)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)9))33).

63I

CORPORATE AUDIT GROUP

INVESTINLOUKKOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املوحن، الطابق 

الخاحس، رقم ))، 1111)، 
casablanca maroc

INVESTINLOUKKOS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 67، زنقة 
عزيز بالل، الطابق الثاني، رقم 3 - 

1111) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469933
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.INVESTINLOUKKOS
إدارة) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتشغيل املزارع والحقول الزراعية
املنسجات) وبيع  اسسغالل  (-
الزراعية وشرائها وتجارتها وتطويرها
-)السجارة واالسسي1اد والسصدير.

عنوان املقر االجس اعي):)67،)زنقة)
(- (3 رقم) الطابق الثاني،) عزيز بالل،)

1111))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

1.111.111)درهم،)حقسم كالسالي):)
 EXPANSO SARL AU الشركة)
درهم) (111 بقي ة) حصة  (:( 6.500

للحصة.
 LASNAB SARL AU الشركة)
درهم) (111 بقي ة) حصة  (:( 2.000

للحصة.
 LILI FOREVER SARL الشركة)
درهم) (111 حصة بقي ة) (AU( :( 300

للحصة.
(: البواب) الحسين  فهد  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.(11

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
 EXPANSO SARL الشركة)
 Avenue (,(19 عنوانه)ا)) (AU
 Lahraouyène,( Quartier( Cité
Djemaa,(3ème(étage(20000)الدار)

البيضاء)املغرب.
 LASNAB SARL AU الشركة)
 Rue Aziz Bellal (,67 عنوانه)ا))
 2ème(étage,(N°(3,(Mâarif(20000

الدار البيضاء)املغرب.
 LILI FOREVER SARL الشركة)
 Rue Jean Jaures(,49((عنوانه)ا(AU
 ETG 6 APT 1( Gauthier (1111

الدار البيضاء)املغرب.
البواب) الحسين  فهد  السيد 
 N°(109,(Rue(Anjara(Lot((عنوانه)ا
 les(Ambassadeurs,(Suissi(10070

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
 N°( 109,( Rue( Anjara السيد)
 Lot( les( Ambassadeurs,( Suissi
 Route(de( la(Meque  93 عنوانه)ا))
 8311 KM Lot Tazi Miloudi

1111))الدار البيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743793.
67I

LORATEX

LORATEX
إعالن حسعدد القرارات

LORATEX
تجزئة املجد، رقم 834، الطابق 

األول، صندوق ال16يد 9)46 
االدريسية، 91111، طنجة املغرب

LORATEX »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : تجزئة 
املجد، رقم 834، الطابق األول، 
صندوق ال16يد 9)46 االدريسية - 

91111 طنجة املغرب.
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.46463

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
1)1))تم اتخاذ) 8))يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية):)
 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):
حصة اجس اعية حن) (7.511 تفويت)
الواحدة،) للحصة  درهم  (111 فئة)
اجس اعية) حصة  (7.511 أصل) حن 
املكستبة سلفا للسادة حم د لغ و�سي)
لغ و�سي) ح زة  حصة)،) ((.511(
لغ و�سي) وحم د  حصة)) ((.511(
 LORATEX )511.))حصة))في شركة)
SARL،)لصالح السيد ج ال لغ و�سي)
نعي ة) والسيدة  حصة)) (4.511(
وتبعا لع لية) حصة).) (3.111( ازواغ)
حم د) السيد  قا7  فقد  السفويت 
لغ و�سي) ح زة  والسيد  لغ و�سي 
ب نح السادة حم د لغ و�سي وج ال)
لغ و�سي شهادة إبراء)الذحة حن أجل)
فت1ة تسيي1ه ا للشركة حنذ تعيينه ا)

إلى تاريخ هذا السفويت.
على) ينص  الذي  (: (( رقم) قرار 
قبول اسسقالة السيد حم د) (: حايلي)
لغ و�سي حن حنصبه ك سي1 لشركة)
حع حنمه شهادة) (،LORATEX SARL

إبراء)الذحة حن أجل فت1ة تسيي1ه.

 قرار رقم)3):)الذي ينص على حايلي):

تجديد ثقة تسيي1 الشركة في السيد)

ج ال لغ و�سي بصفسه حسي1 وحيد)

حمدودة.) غي1  ملدة  وذلك  للشركة،)

حعاحالتها) ج يع  في  الشركة  تلز7 

بسوقيع املسي1 الوحيد السيد ج ال)

لغ و�سي.

 قرار رقم)4):)الذي ينص على حايلي):

القانون) صياغة  وإعادة  تميين 

حج وع) ليش ل  للشركة  األسا�سي 

السغيي1ات الجديدة.

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

 بند رقم)1):)الذي ينص على حايلي):

إعادة صياغسه بالكاحل

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (17 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)33117).

68I

CABINET BADREDDINE

» S.2.B.T.D «
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

CABINET BADREDDINE

79) أ حسي1ة 1 اقاحة هني الشقة 

رقم 1، 1، حراكش املغرب

» S.(.B.T.D » شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي : دوار اوالد 

عبو لخزاينية زحان الشرقية - * قلعة 

السراغنة املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.1189

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تقرر حل) 11)غشت) املؤرخ في)

»)S.(.B.T.D)»)شركة ذات املسؤولية)

 11.111 رأس الها) حبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار)

اوالد عبو لخزاينية زحان الشرقية)-)*)

قلعة السراغنة املغرب نتيجة ل*.
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و عين):)
بوشساال) الحليم  عبد  السيد)ة))
 131 رقم) زهرة  تجزئة  وعنوانه)ا))
املغرب) السراغنة  قلعة  (* العطاوية)

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)
بساريخ)11)غشت)1)1))وفي دوار اوالد)
عبو لخزاينية زحان الشرقية)-)*)قلعة)

السراغنة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة بساريخ)4) 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/183.

69I

AMGHAR MOHAMED

SOCIETE MODASEF
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY، 31000،
SEFROU MAROC

SOCIETE MODASEF شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 

3/5 بلوك 8 تجزئة بئ1أنزران حي 
بن صفارصفرو - 311111 صفرو 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(957

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (15
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE MODASEF

غرض الشركة بإيجاز):)-)الخياطة)
والحياكة)

-صناعة األق شة
-)تاجرفي املالبس الجاهزة.

رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
حي) بئ1أنزران  تجزئة  (8 بلوك) (5/3
صفرو) (311111 (- صفارصفرو) بن 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: اصغيور) السيدة سها7 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيدة سها7 اصغيور عنوانه)ا))
 31111 املنزل صفرو) السواحة  قلعة 

صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة سها7 اصغيور عنوانه)ا))
 31111 املنزل صفرو) السواحة  قلعة 

صفرو املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (18 االبسدائية بصفرو بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/157.
71I

عادل الزحيسة)-)حماسب-

TAZAGREEN TRAV
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عادل الزحيسة - حماسب-
51) حي االدارسة بلوك ) تازة، 

35111، تازة املغرب
TAZAGREEN TRAV شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي املسي1ة 
) حج 1 رقم 1) تازة - 35111 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5469

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((8

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TAZAGREEN TRAV

 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإيجاز

 DIVERS OU CONSTRUCTION

 (ENTREPRENEUR DE

.-NEGOCIANT

املسي1ة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

تازة) (35111 (- تازة) ((1 رقم) (1 حج) ((

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: ياسين ححجوبي) السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد ياسين ححجوبي عنوانه)ا))

 35111 تازة) ((1 1)رقم) ))حج) املسي1ة)

تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد ياسين ححجوبي عنوانه)ا))

 35111 تازة) ((1 1)رقم) ))حج) املسي1ة)

تازة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) بسازة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/373.

71I

AMGHAR MOHAMED

SOCIETE SOTRAMLIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY، 31000،

SEFROU MAROC

SOCIETE SOTRAMLIL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 
1/884 بودرهم ) طريق املنزل 

صفرو - 31111 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(937

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE SOTRAMLIL

حقاوال) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

في أشغال حخسلفة والبناء

-)حقاول في نقل البضائع.
رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
884/1)بودرهم)))طريق املنزل صفرو)

-)31111)صفرو املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد أح د بن حولى):)334)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

333)حصة) (: السيد يونس احليل)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 333 (: أوتاملست) توفيق  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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السيد أح د بن حولى عنوانه)ا))

 45811 تنغي1) النيف  تكرنة  قصر 

تنغي1 املغرب.

السيد يونس احليل عنوانه)ا))حي)

 ((311 جنان دحنات املخزن دحنات)

دحنات املغرب.

السيد توفيق أوتاملست عنوانه)ا))

 (1 شارع ح ان الفطواكي حي) (114

غشت الريش)411)5)الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد اح د بن حولى عنوانه)ا))

 45811 تنغي1) النيف  تكرنة  قصر 

تنغي1 املغرب

السيد يونس احليل عنوانه)ا))حي)

 ((311 جنان دحنات املخزن دحنات)

دحنات املغرب

السيد توفيق أوتاملست عنوانه)ا))

 (1 شارع ح ان الفطواكي حي) (114

غشت الريش)411)5)الريش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (11 االبسدائية بصفرو بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/145.

7(I

AMGHAR MOHAMED

SOCIETE FATICONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY، 31000،

SEFROU MAROC

SOCIETE FATICONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 71 

بلوك 9 بئ1 انزران بن صفار صفرو - 

31111 صفرو املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.855

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 يوليوز) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

سعيد احخيب) )ة)) تفويت السيد)
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (51
كريم) )ة)) حصة لفائدة السيد) (111

الصادقين بساريخ)16)يوليوز)1)1).
سعيد احخيب) )ة)) تفويت السيد)
 111 حصة اجس اعية حن أصل) (51
حصة لفائدة السيد))ة))عبد الص د)

كردال بساريخ)16)يوليوز)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((4 االبسدائية بصفرو بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/159.
73I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

ETI-TEXTIL MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR(FARAH 2 APPT(N° 40،

90010، TANGER(MAROC
ETI-TEXTIL(MAROC شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي قطعة 
املجد إقاحة عبي1 رقم 9 العواحة - 

91111 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.56349

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت) ((1(1 يناير) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
 MIGUEL )ة)) السيد) تفويت 
 ANGEL GUILLO VERGARA.
حن) اجس اعية  حصة  (1.371
السيد) لفائدة  حصة  (1.371 أصل)
 SOCIETE HGV GRUPO )ة))
 (1 بساريخ) (.EMPRESARIAL SARL

يناير)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم))6)33).
74I

SBAAI(AUDIT(&(EXPERTISE

سكاي اسورانس
شركة املساه ة

إنشاء)فرع تابع للشركة

SBAAI(AUDIT & EXPERTISE

ساحة املدينة ع ارة دارالفرح 1 

الطابق 4 رقم 81، 91111، طنجة 

املغرب

سكاي اسورانس شركة املساه ة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 33 بولفار 

حارشال جوان - 16811 كانييس 

سور حي1 فرنسا.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.116459

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)11)يونيو)1)1))تقرر إنشاء)

التس ية) تمت  للشركة  تابع  فرع 

شارع) بالعنوان  والكائن  بروتكسيس 

اقاحة) السعودية  العربية  امل لكة 
 91111 (-((1 3)رقم) العزيزية الطابق)

طرف) حن  واملسي1  املغرب  طنجة 

السيد)ة))سالحة كلثو7.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)3483.

75I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

DIVNEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 

حنطقة األنشطة االقسصادية، 

46311، اليوسفية املغرب

DIVNEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 3 الحي 

االداري حركز سيدي أح د الكنسور - 

46311 اليوسفية املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1873

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 غشت) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
الفائق) الياس  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (511
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111
غشت) (16 بساريخ) الفائق  الزحوري 

.(1(1
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ) باليوسفية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/89).
76I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

DIVNEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل الشكل القانوني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 
حنطقة األنشطة االقسصادية، 

46311، اليوسفية املغرب
DIVNEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان حقرها االجس اعي رقم 3 
الحي االداري حركز سيدي أح د 

الكنسور - 46311 اليوسفية.
تمويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1873

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)16)غشت)1)1))تم تمويل)
الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)
ذات املسؤولية املحدودة»)إلى)»شركة)
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)

الوحيد».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ) باليوسفية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/89).
78I

BOUCHTA COMPTA

KHOUADER FRUITS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
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BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3،
90000، TANGER(MAROC

KHOUADER FRUITS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي ساحة 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقاحة 
القدس رقم 34 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117183

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (18
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.KHOUADER FRUITS
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العاحة) الغذائية  املواد  الحبوب،)

والخضروات.
ساحة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقاحة)
طنجة) (91111 (- (34 رقم) القدس 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: حم د) خوادر  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 1111 (: حم د) خوادر  السيد  (

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد خوادر حم د عنوانه)ا))51 

زنقة امل16ة)91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد خوادر حم د عنوانه)ا))51 
زنقة امل16ة)91111)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (18 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)3988.
81I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ELECONS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 الع ارة 91 الحي الحسني 
حنطقة األنشطة االقسصادية، 

46311، اليوسفية املغرب
ELECONS شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم ) 

زنقة حوالي ادريس الحي املح دي - 
46311 اليوسفية املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5(3
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((1(1 غشت) (18 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»511.111)درهم»)أي حن)»511.111 
عن) درهم») (1.111.111« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ) باليوسفية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/91).
81I

STE CECONA SARL

STE KASSITA CAR SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

STE CECONA SARL
شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور، 

111)6، الناظور املغرب
 STE KASSITA CAR SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 CENTRE وعنوان حقرها اإلجس اعي

KASSITA BD MED V P/
 DRIOUECH 62522 DRIOUECH

.NADOR
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1(511

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في)16)يوليوز)1)1))تم تمويل)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
CENTRE KASSITA BD MED V P/«

 DRIOUECH 6(5(( DRIOUECH
 CENTRE KASSITA« إلى) («NADOR
 BD,(MED(V(N°18(TSAFT(62522

.»NADOR MAROC
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ)4))غشت)

1)1))تمت رقم)839).
83I

BOUCHTA COMPTA

FRUITS BNI AROUSS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3،
90000، TANGER(MAROC

FRUITS BNI AROUSS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي ساحة 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقاحة 
القدس رقم 34 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117181

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((6
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FRUITS BNI AROUSS

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العاحة) الغذائية  املواد  الحبوب،)

والخضروات.

ساحة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقاحة)

طنجة) (91111 (- (34 رقم) القدس 

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: االحين) اخريف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 1111 (: االحين) اخريف  السيد  (

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) االحين  اخريف  السيد 

حي بوحوت زنقة)46)رقم)11 91111 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) االحين  اخريف  السيد 

حي بوحوت زنقة)46)رقم)11 91111 

طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (18 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)3987.

84I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE FAM BOIS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL
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Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

SOCIETE FAM BOIS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار 

أيت تاووكت حي املح دي أكادير - 
81111 أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
43931

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE FAM BOIS
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النجارة واألملنيو7.
دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- أكادير) املح دي  تاووكت حي  أيت 

81111)أكادير املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: الحسين) أوبلعو  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد أوبلعو الحسين عنوانه)ا))
أكادير) (81111 أكادير) تاووكت  أيت 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد أوبلعو الحسين عنوانه)ا))
أكادير) (81111 أكادير) تاووكت  أيت 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) باكادير  السجارية 

1)1))تمت رقم)95615.

85I

SUD EST CONSEIL

BUTTERFLY PRINTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16, Bd

 Hassan(II, Hay(Hassani، 40130،
Marrakech(maroc

BUTTERFLY PRINTING شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي الطابق 
األر�سي ع ارة رقم 177 حماحيد 1 - 

41161 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115775
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BUTTERFLY PRINTING
حطبعة،) (: بإيجاز) غرض الشركة 
األلواح) وتركيب  صنع  أشغال 

اإلشهارية،))اإلست1اد والسصدير.
الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- (1 177)حماحيد) األر�سي ع ارة رقم)

41161)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 511 (: حرثوس) اشرف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: الكراوي) هشا7  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد اشرف حرثوس عنوانه)ا))
ملحاحيد تجزئة السعادة)5)الرقم)375 

41161)حراكش املغرب.
الكراوي عنوانه)ا)) السيد هشا7 
ملحاحيد) ((51 الرقم) (B 4 السعادة)

41161)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد اشرف حرثوس عنوانه)ا))
ملحاحيد تجزئة السعادة)5)الرقم)375 

41161)حراكش املغرب
الكراوي عنوانه)ا)) السيد هشا7 
ملحاحيد) ((51 الرقم) (B 4 السعادة)

41161)حراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114966.
86I

العيون استشارات

ZAZ PRO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االحي1 حوالي عبد هللا، 

71111، العيون املغرب
ZAZ PRO شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 

الوحدة )1 زنقة ا7 صليمة رقم 53 
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3(717

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((4
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 ZAZ (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PRO

كل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والنقل) السجاري  بالنشاط  حايسعلق 

واالشغال العاحة....

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 53 )1)زنقة ا7 صليمة رقم) الوحدة)

العيون)-)71111)العيون املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: هللا) عبد  عبو  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 

السيد عبو عبد هللا):)1111)بقي ة)

111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) عبو  اللة  عبد  السيد 
 11 الوحدة) حي  (53 رقم) (43 زنقة)

العيون)71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) هللا  عبد  عبو  السيد 
 11 الوحدة) حي  (53 رقم) (43 زنقة)

العيون)71111)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

5))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1937.

87I

fiduciaire(toudgha(conseils

شركة ازم كر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(toudgha(conseils

 N° 274 AVENUE(MOHAMED

 V(TINGHIR، 45800، tinghir

tinghir

شركة از7 كر

 شركة ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجس اعي حركز 

بوحالن دادس تنغي1 حركز بوحالن 

دادس تنغي1 45811 بوحالن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7(5

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

از7 كر.

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.

حركز) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

بوحالن) حركز  تنغي1  دادس  بوحالن 

دادس تنغي1)45811)بوحالن املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد فالح لحسن عنوانه)ا))دوار)

احيضر تنغي1)45811)تنغي1 املغرب.

السيد الصادقي احم د عنوانه)ا))

تنغي1) (45811 تنغي1) احيضر  انونيز7 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد فالح لحسن عنوانه)ا))دوار)

احيضر تنغي1)45811)تنغي1 املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (17 بساريخ) بتنغي1  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)411.

88I

CBMZ SARL AU

CBMZ SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CBMZ SARL AU
 RDC N 18 LOTISSEMENT
 PROMOSUD( AIN( ATIQ,
 TEMARA،( 12000،( TEMARA

MAROC
ذات) شركة  (CBMZ SARL AU
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
حمل) اإلجس اعي  حقرها  وعنوان 
رقم)18)تجزئة بروحوسيد عين عسيق)

ت ارة)-)111)1)ت ارة املغرب
حسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم السقييد في السجل السجاري):)

131517
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 CBMZ(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.SARL AU
البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
,إنساج) الخضراء) املناطق  وتهييئ 
,خدحات) السنظيف) حواد  وتوزيع 

تنظيف املؤسسات اإلدارية.
حمل) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم)18)تجزئة بروحوسيد عين عسيق)

ت ارة)-)111)1)ت ارة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 511.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 5.111 (: اشطيبي) خالد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) اشطيبي  خالد  السيد 
تجزئة أ7 هاني رقم)44)ت ارة)111)1 

ت ارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) اشطيبي  خالد  السيد 
تجزئة أ7 هاني رقم)44)ت ارة)111)1 

ت ارة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)3811.
91I

العيون استشارات

SABRI FOUD
إعالن حسعدد القرارات

العيون استشارات
رقم 31 شارع االحي1 حوالي عبد هللا، 

71111، العيون املغرب
SABRI FOUD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد»

وعنوان حقرها االجس اعي : حي 
السعاون زنقة نواديبو رقم 14 - 

71111 العيون املغرب.
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.(5813

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
املؤرخ في)14)غشت)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)
الذي) (: قرار رقم تفويت حصص)
: تفويت حصص) (:  ينص على حايلي)

 511 رشيد) ص16ي  السيد  تفويت 
حصة لفائدة السيد عبد الواحد بو)

الروين)
(: القانون) الشكل  تغيي1  قرار رقم 
:)تغيي1 الشكل) الذي ينص على حايلي)
ذات) شركة  حن  للشركة  القانوني 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 
حسؤولية) ذات  شركة  الى  الوحيد 

حمدودة)
 قرار رقم تعيين حسي1ين للشركة):
تعيين) (: حايلي) على  ينص  الذي 
السيدان رشيد ص16ي وعبد الواحد)

بو الروين حسي1ين للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

على) ينص  الذي  (: (6-7 رقم) بند 

تفويت) (: حصص) تفويت  (: حايلي)

حصة) (511 رشيد) ص16ي  السيد 

لفائدة السيد عبد الواحد بو الروين)

 بند رقم)14):)الذي ينص على حايلي):

وعبد) رشيد ص16ي  السيدان  تعيين 

الواحد بو الروين حسي1ين للشركة)

 بند رقم)3):)الذي ينص على حايلي):

حن) للشركة  القانوني  الشكل  تغيي1 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

ذات) شركة  الى  الوحيد  الشريك 

حسؤولية حمدودة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

5))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم))193.

91I

العيون استشارات

AUTEMAPOSA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االحي1 حوالي عبد هللا، 

71111، العيون املغرب

AUTEMAPOSA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي الفسح 

شارع شكيب ارسالن رقم 1) - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3(737

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AUTEMAPOSA
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كل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الكهرائية) بالخدحات  حايسعلق 
والنشاط) االستشارية  والخدحات 

السجاري....
عنوان املقر االجس اعي):)حي الفسح)
(- ((1 رقم) ارسالن  شكيب  شارع 

71111)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيدة البداني زينب):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
حصة) (511 (: السيدة لزعر حريم)

بقي ة)111)درهم للحصة.)
 51111 (: زينب) البداني  السيدة 

بقي ة)111)درهم.
السيدة لزعر حريم):)51111)بقي ة)

111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) زينب  البداني  السيدة 
46)كل يم) 6)رقم) ))زنقة) حي سعدني)

81111)كل يم املغرب.
عنوانه)ا)) حريم  لزعر  السيدة 
 8(( حي القدس تجزئة الراحة رقم)

العيون)71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) زينب  البداني  السيدة 
46)كل يم) 6)رقم) ))زنقة) حي سعدني)

81111)كل يم املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
6))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)3719.
9(I

العيون استشارات

PROJET TRAVAUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

العيون استشارات
رقم 31 شارع االحي1 حوالي عبد هللا، 

71111، العيون املغرب
PROJET TRAVAUX شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي : رقم 84 
زنقة بوملان حي خط الرحلة ) العيون 

- 71111 العيون املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.14141

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل) ((118 نون16) ((8 املؤرخ في)

ذات) شركة  (PROJET TRAVAUX

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

 111.111 رأس الها) حبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم)
 ( الرحلة) خط  حي  بوملان  زنقة  (84

املغرب) العيون  (71111 (- العيون)

باي) تقم  لم  الشركة  لالن  نتيجة 

نشاط.

و عين):)

السيد)ة))احين الطيب وعنوانه)ا))

املغرب) القلعة  (83111 القلعة)

ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)

 84 وفي رقم) ((118 نون16) ((8 بساريخ)
زنقة بوملان حي خط الرحلة)))العيون)

-)71111)العيون املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

5))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1931.

93I

SOCIETE FIDAV SARL

 L’ORCHIDEE PARFUMERIE
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين ع ارة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة، 51111، حكناس 

املغرب

 L’ORCHIDEE(PARFUMERIE

SARL AU شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 8 تجزئة 
الزيسونة حوالي دريس زرهون - 

51111 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
51431

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 L’ORCHIDEE( PARFUMERIE

.SARL AU
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حسسمضرات السج يل والعطور
-)أشغال حسنوعة

-)بيع وشراء.
تجزئة) (8 (: عنوان املقر االجس اعي)
(- زرهون) دريس  حوالي  الزيسونة 

51111)حكناس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: الحسني) يونس  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) الحسني  يونس  السيد 
ج)  7 كيفا  زنقة  ((1 شقة) (6 ع ارة)

51111)حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) الحسني  يونس  السيد 
ج)  7 كيفا  زنقة  ((1 شقة) (6 ع ارة)

51111)حكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (19 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)9)4).
94I

MIMOFID SARL AU

USIGARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU
)4 حي حسرور 1 ت ارة، 1)1)1، 

ت ارة املغرب
USIGARD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي املغرب 

العربي رقم 96 بلوك ج ت ارة - 
131)1 ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
131475

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.USIGARD
الحراسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

واألحن.
حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
املغرب العربي رقم)96)بلوك ج ت ارة)

-)131)1)ت ارة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 334 (: حشكور) حصطفى  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 333 (: الزهي1ي) ياسين  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 333 (: الزهي1ي) السيد املصطفى 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد حصطفى حشكور عنوانه)ا))
دوار البمارة حوالي عبد هللا الجديدة)

4111))الجديدة املغرب.
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الزهي1ي عنوانه)ا)) ياسين  السيد 
ت ار) (3433 رقم) العربي  املغرب  حي 

111)1)ت ارة املغرب.
الزهي1ي) املصطفى  السيد 
رقم) العربي  املغرب  حي  عنوانه)ا))

3433)ت ارة)111)1)ت ارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد حصطفى حشكور عنوانه)ا))
دوار البمارة حوالي عبد هللا الجديدة)

4111))الجديدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((4 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم))85.
95I

JIYAR JAOUAD

MTG-FOOD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،
63300، BERKANE(MAROC

MTG-FOOD شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 177 

تجزئة األحل أكليم بركان - 51)63 
أكليم املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7315

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (16
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
MTG-(: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.FOOD

تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واسسي1اد املنسوجات الغذائية.

 177 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 63(51 (- بركان) أكليم  األحل  تجزئة 

أكليم املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: حم د) حعسوك  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) حم د  حعسوك  السيد 
أكليم) (63(51 أكليم) (3(7 رقم) (6 حي)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حم د  حعسوك  السيد 
أكليم) (63(51 أكليم) (3(7 رقم) (6 حي)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بساريخ) ب16كان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/315.

97I

KHM CONSULTING

BIMROC INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KHM CONSULTING
1 زنقة ايت باع ران امل ر ب الطابق 
االول الرقم 116 تقاطع شارع حم د 
الخاحس واملقاوحة، 1151)، الدار 

البيضاء املغرب
 BIMROC INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 67 

زنقة عزيز بالل الطابق ) الرقم 3 
املعاريف - 1331) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471153

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BIMROC INTERNATIONAL

حكسب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات.

زنقة) (67 (: عنوان املقر االجس اعي)

عزيز بالل الطابق)))الرقم)3)املعاريف)

-)1331))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

حصة) (51 (: عديل) السيد ح زة 

بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (51 (: السيد قاسم قا�سي)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) عديل  ح زة  السيد 

رقم) اسالن  نسيم  تجزئة  لساسفة 

344 1191))الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) قا�سي  قاسم  السيد 

 93111 جوريس) جون  شارع  (119

93111)بوبيني فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) عديل  ح زة  السيد 

رقم) اسالن  نسيم  تجزئة  لساسفة 

344 1191))الدار البيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) قا�سي  قاسم  السيد 

 93111 جوريس) جون  شارع  (119

93111)بوبيني فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743981.

98I

AMGHAR MOHAMED

SOCIETE FATICONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY، 31000،

SEFROU MAROC

SOCIETE FATICONS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 71 

بلوك 9 بئ1 انزران بنصفار صفرو - 

31111 صفرو املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.855

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تم تعيين) 16)يوليوز) املؤرخ في)

حسي1 جديد للشركة السيد)ة))كردال)

عبد الص د وكريم الصادقين ك سي1)

آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((4 االبسدائية بصفرو بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/159.

99I

Sté(quick(bridge

GREENVERT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Sté(quick(bridge

 Av(MED 6 guercif، 35100،

GUERCIF MAROC

GREENVERT شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي امللك 

املسمى ه16ي ) شارع حلوية - 35111 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1855
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في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GREENVERT

-أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الري

-)أشغال حخسلفة

-)وسيط تجاري.

امللك) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

املسمى ه16ي)))شارع حلوية)-)35111 

جرسيف املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد علي العزوي):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد علي العزوي عنوانه)ا))رقم)

تازة) (35111 حج ب حي وريدة) (115

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد علي العزوي عنوانه)ا))رقم)

تازة) (35111 حج ب حي وريدة) (115

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) بجرسيف  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/851.

111I

Advanced Finance Consulting

KOOL PACK

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Advanced Finance Consulting

رحال حسكيني برج الياقوت بناية 

ب رقم 16، 1111)، الدار البيضاء 

امل لكة املغربية

KOOL PACK شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

س ية، إقاحة شهرزاد 3، رقم 

)) - 1111) الدار البيضاء امل لكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

469915

 17 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 KOOL(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.PACK

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد) عبوات  ج يع  وتص يم 

الغذائية.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 (( رقم) (،3 شهرزاد) إقاحة  س ية،)

امل لكة) البيضاء) الدار  ((1111 (-

املغربية.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 SOCIETE الشركة)

 MAGHREBINE DE

 D I S T R I B U T I O N

 AGROALIMENTAIRE (SDMA(

درهم) (111 بقي ة) حصة  (:( 1.000

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

 SOCIETE الشركة)

 MAGHREBINE DE

 D I S T R I B U T I O N

عنوانه)ا)) (AGROALIMENTAIRE

طريق) (،8 شارع) عزوز،) أوالد  دوار 

البيضاء) الدار  ((1111 الجديدة)

امل لكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد حم د أنس لحلو عنوانه)ا))

الطابق) بويبالن،) جبل  شارع  (5

 (1111 راسين) حنطقة  الخاحس،)

الدار البيضاء)امل لكة املغربية

السيد فيصل السعدي عنوانه)ا))

حرسيليا) (13111 حزارج) شارع  (645

فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم))74377.

113I

RM CONSULTING

جوب وين وين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RM CONSULTING
 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG

 CASABLANCA، 20000، (19-3

CASABLANCA MAROC

جوب وين وين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 19) زنقة 

حصطفى املعاني الطابق 3 الدار 

البيضاء. - 1111) الدار البيضاء 

حغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469195

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

جوب) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

وين وين.

تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بدء) والجوال،) الويب  تطبيقات 

التشغيل.

 (19 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
زنقة حصطفى املعاني الطابق)3)الدار)

البيضاء) الدار  ((1111 (- البيضاء.)

حغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

حصة) (511 (: ابروز) نبيل  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: السيدة ياس ين اجطيوي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد نبيل ابروز عنوانه)ا))فرنسا)

1111))كالنتيني فرنسا.
اجطيوي) ياس ين  السيدة 

فلوردورونجي) اقاحة  ((1 عنوانه)ا))
زنقة حم د حجاهد جليز حراكش) ((

1311))حراكش حغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد نبيل ابروز عنوانه)ا))فرنسا)

1111))كالنتيني فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)9)9)74.

114I
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CARREFOUR BUSINESS

شركة لوديزير بروبر

LE DESERT PROPER 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CARREFOUR BUSINESS
 BD MOHAMED V
 RUE MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD BD MOHAMED
 V RUE MAURITANIA 1ERE
 ETAGEERFOUD،( 52200،

ERFOUD MAROC
 LE DESERT(شركة لوديزير بروبر
املسؤولية) ذات  شركة  (PROPER

املحدودة)في طور السصفية)
رقم) اإلجس اعي  حقرها  وعنوان 
119)شالرع حوالي اس اعيل أرفود)-)

11))5)أرفود املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري)
.8757

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تقرر حل) )1)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 LE DESERT بروبر) لوديزير  شركة 
 11.111 رأس الها) حبلغ  (PROPER
درهم وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم)
119)شالرع حوالي اس اعيل أرفود)-)
11))5)أرفود املغرب نتيجة ل):)عد7)

حزاولة اي نشاط.
رقم) ب  السصفية  حقر  حدد  و 
119)شالرع حوالي اس اعيل أرفود)-)

11))5)أرفود املغرب.)
و عين):)

صديقي) حم د  السيد)ة))
حم د) شارع  ((37 رقم) وعنوانه)ا))
الخاحس أرفود)11))5)أرفود املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ) بالرشيدية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم))63.
115I

Advanced Finance Consulting

MECA REX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advanced Finance Consulting
رحال حسكيني برج الياقوت بناية)
الدار البيضاء) (،(1111 (،16 ب رقم)

امل لكة املغربية
MECA REX)شركة ذات حسؤولية)

حمدودة ذات الشريك الوحيد
شارع) اإلجس اعي  حقرها  وعنوان 
 (( رقم) (،3 شهرزاد) سكن  س ية،)
امل لكة) البيضاء) الدار  ((1111 (-

املغربية
حسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم السقييد في السجل السجاري):)

 469913
 17 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 MECA(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.REX
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

.Construction(Mécanique
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 (( رقم) (،3 شهرزاد) سكن  س ية،)
امل لكة) البيضاء) الدار  ((1111 (-

املغربية.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 SOCIETE الشركة)
 MAGHREBINE DE
 D I S T R I B U T I O N
 AGROALIMENTAIRE( :( 1.000

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

 SOCIETE الشركة)
 MAGHREBINE DE
 D I S T R I B U T I O N
عنوانه)ا)) (AGROALIMENTAIRE
رقم) (،3 شارع س ية،)سكن شهرزاد)
امل لكة) البيضاء) الدار  ((1111  ((

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد حم د أنس لحلو عنوانه)ا))
الطابق) بويبالن،) جبل  شارع  (5
الدار) ((1111 راسين) الخاحس،)

البيضاء)امل لكة املغربية
السيد فيصل السعدي عنوانه)ا))
حرسيليا) (13111 حزارج) شارع  (645

فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743771.
117I

Advanced Finance Consulting

PROTEKT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advanced Finance Consulting
رحال حسكيني برج الياقوت بناية 

ب رقم 16، 1111)، الدار البيضاء 
امل لكة املغربية

PROTEKT شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 119 شارع 
عبد املؤحن رقم 18 - 1111) الدار 

البيضاء امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
 469911

 17 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PROTEKT
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
حنسجات النظافة والح اية الصحية.

 119 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 (1111 (- (18 شارع عبد املؤحن رقم)

الدار البيضاء)امل لكة املغربية.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
حصة) (GAGST( :( 1.000 الشركة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
 5 عنوانه)ا)) (GAGST الشركة)
بوركون) حي  بوعبالن  جبل  شارع 
امل لكة) البيضاء) الدار  ((1111

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد طارق أحل عنوانه)ا))إقاحة)
أنفا)1،)رقم)11،)دار بوعزة،)النواصر)
امل لكة) البيضاء) الدار  ((1111

املغربية
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743771.
111I

CABINET FCF CONSULTING

PROMOTION ORIM
إعالن حسعدد القرارات

CABINET FCF CONSULTING
 Imm(CHAMA(N°18, AV(KESSOU
 MEDDAH(TAZA، 35000، TAZA

MAROC
PROMOTION ORIM »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجس اعي : املنطقة 

الصناعية رقم 1,قطعة رقم 14, تازة 
- 35111 تازة املغرب.
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»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.5369
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
1)1))تم اتخاذ) 13)غشت) املؤرخ في)

القرارات السالية):)
قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):)
تفويت حج وع الحصص))41)حصة))
الى) امل لوكة حن طرف حم د حفيد 

السيد أح د حفيد
 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):
االجس اعي) حال  الرأس  في  الزيادة 
للشركة حن طرف السيد أح د حفيد)
بإحداث) درهم  ((111111 بقي ة)
 111 1111))حصة جديدة حن فئة)
حن) الشركة  حال  رأس  لرفع  دهم 
درهم) ((111111 الى) درهم  (11111
وذلك ب ساه ة عينية قدرها الخبي1)
درهم) (1969551 ب) املنقوالت  في 
حبلغ) الشركة  لخزينة  نقدا  وبالدفع 

31451)درهم.
 قرار رقم)3):)الذي ينص على حايلي):
تمويل شكل الشركة الى شركة ذات)

حسؤولية حمدودة بشريك واحد
على) ينص  الذي  (: (4 رقم) قرار 
حايلي):)تميين بنود القانون األسا�سي)

للشركة حسب القرارات املسخدة
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)
 بند رقم)6):)الذي ينص على حايلي):
(: نقدية) حساه ات  أـ) (: املساه ات)
للشركة) حفيد  أح د  السيد  جلب 
ب حساه ات) درهم.) (131.451 حبلغ)
حفيد) أح د  السيد  جلب  (: عينية)
حجهزة) أرضية  قطعة  (14 للشركة)
 1161 اإلج الية) حساحتها  للبناء)
في) املعس د  الخبي1  قوحها  (, حربع) حت1 
 1969551 ب) تقريره  في  املنقوالت 
اإلج الي) املج وع  فإن  درهم.وبالسالي 

لل ساه ات هو)111.111.))درهم
 بند رقم)7):)الذي ينص على حايلي):
حدد الرأس حال اإلجس اعي في حبلغ)
على) حوزعة  درهم  ((.111.111
درهم) (111 فئة) حصة حن  ((1.111
للواحدة كلها في حلكية السيد أح د)

حفيد.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بسازة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)536.
111I

general audit maroc

A R B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

general audit maroc
 Rue(Aman، ,9 9, زنقة ع ان
1191)، الدار اتبيضاء املغرب
A R B شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي غاندي 

حول ع ارة 7 طابق 1 شارع غاندي 
الدارالبيضاء - 1111) الدارالبيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1496(1

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يونيو) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))صوفية نجادي)
351)حصة اجس اعية حن أصل)351 
حصة لفائدة السيد))ة))طارق نجادي)

بساريخ))1)يونيو)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744116.
11(I

COMPTE A JOUR

ZONE D›HORIZON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
ZONE D›HORIZON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي اوالد 

بوطيب سكسور أ رقم 111 الناظور - 
111)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(1395

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 ZONE(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.D’HORIZON
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
:)حي اوالد) عنوان املقر االجس اعي)
بوطيب سكسور أ رقم)111)الناظور)-)

111)6)الناظور املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد ابرشان فؤاد):)751)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد ابرشان عبد الحليم):)51) 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) فؤاد  ابرشان  السيد 
 (1 زنقة) االحي1 سيدي حم د  شارع 

رقم)Nador 6(111 13)املغرب.
الحليم) عبد  ابرشان  السيد 
رقم) ((1 حي الكندي زنقة) عنوانه)ا))

Nador 6(111 15)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) فؤاد  ابرشان  السيد 
 (1 زنقة) االحي1 سيدي حم د  شارع 

رقم)Nador 6(111 13)املغرب
الحليم) عبد  ابرشان  السيد 
رقم) ((1 حي الكندي زنقة) عنوانه)ا))

Nador 6(111 15)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ)5))غشت)

1)1))تمت رقم)897).
113I

بوز برينت

بوز برينت
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUZZPRINT S.A.R.L A.U

)33 شارع براهيم الروداني إقاحة 
ريمان الطابق 5 الرقم 1) املعاريف، 

1331)، الدار البيضاء املغرب

بوز برينت شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي )33 

شارع براهيم الروداني إقاحة ريمان 

الطابق 5 الرقم 1) املعاريف - 

1331) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

468519

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
بوز) (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

برينت.

الطباعة) (: غرض الشركة بإيجاز)

واإلشهار.

عنوان املقر االجس اعي):))33)شارع)

براهيم الروداني إقاحة ريمان الطابق)

5)الرقم)1))املعاريف)-)1331))الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 111 (: الش �سي) يونس  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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السيد يونس الش �سي عنوانه)ا))
 13114 بوزنيقة) شراط  ل16اه ة 

بوزنيقة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد يونس الش �سي عنوانه)ا))
 13114 بوزنيقة) شراط  ل16اه ة 

بوزنيقة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم))34)74.

116I

DODOWA IMPORT EXPORT

دودووا االءستراد والتصدير
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DODOWA IMPORT EXPORT
 N°46 BD(ZERKTOUNI 2 éme

 ETAGE(APPT(N°6، 20200،
Casablanca MAROC

دودووا االءست1اد والسصدير شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 

شارع الزرقطوني 46 - 11)1) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469591

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)دودووا)

االءست1اد والسصدير.
غرض الشركة بإيجاز):)االءست1اد)

والسصدير.

(: االجس اعي) املقر  عنوان 
 (1(11 (- (46 الزرقطوني) شارع 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 السيد عبدالرزاق سنان):)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
سنان) عبدالرزاق  السيد 
 48( رقم) كل ي ة  شارع  عنوانه)ا))

11)1))الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
سنان) عبدالرزاق  السيد 
 48( رقم) كل ي ة  شارع  عنوانه)ا))

11)1))الدارالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)469591.
118I

FITARCO

 TOUTGHRAN TRAVAUX
SMART

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT، 85000،
TIZNIT MAROC

 TOUTGHRAN TRAVAUX
SMART شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار ادار 

تواركان تغمي - 85111 تيزنيت 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4415

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 TOUTGHRAN TRAVAUX

.SMART

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسلفة والبناء.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

تيزنيت) (85111 (- ادار تواركان تغمي)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 1(.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 (1 (: شكرات) بوج عة  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 (1 (: حوديني) الحسين  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

1))حصة) (: السيد العربي حبشور)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 (1 (: ادالطالب) ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) ((1 (: دايشو) علي  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) ((1 (: ابنين) حم د  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد بوج عة شكرات عنوانه)ا))

تيزنيت) (85111 النخيل) تجزئة  (4(3

املغرب.

السيد الحسين حودني عنوانه)ا))

 85111 الركادة) الكصايب  دوار 

تيزنيت املغرب.

عنوانه)ا)) حبشور  العربي  السيد 

تيزنيت) (85111 الركادة) النبازرة 

املغرب.

ادالطالب) ابراهيم  السيد 

ت دغوست) حي  (138 عنوانه)ا))

85111)تيزنيت املغرب.

السيد عبد هللا دايشو عنوانه)ا))

تيزنيت) (85111  ( اع و) تجزئة  (51

املغرب.

 55 السيد حم د ابنين عنوانه)ا))
تجزئة الوفاء)85111)تيزنيت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد بوج عة شكرات عنوانه)ا))
تيزنيت) (85111 النخيل) تجزئة  (4(3

املغرب
ادالطالب) ابراهيم  السيد 
ت دغوست) حي  (138 عنوانه)ا))

85111)تيزنيت املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (1( االبسدائية بسيزنيت بساريخ)

1)1))تمت رقم)533.

119I

RAIHANA ET AYOUB GESTION 

COMPUNETWORK
عقد تسيي1 حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون)

عقد تسيي1 حر ألصل تجاري
COMPUNETWORK

حؤرخ) عرفي  عقد  ب قس�سى 
أعطى) ((1(1 يناير) (11 قي)
املسجل) (COMPUNETWORK
باملحك ة) (91615 السجاري) بالسجل 
السجارية ب راكش حق التسيي1 الحر)
الطابق) ب  الكائن  السجاري  لألصل 
االر�سي رقم)18)شارع يعقوب املنصور)
ع ارة وردة)-)41111)حراكش املغرب)
سنة) (3 ملدة) (BABYLONIAN لفائدة)
1)1))وتنسهي في) 11)يناير) تبسدئ حن)
حقابل حبلغ شهري) ((1(( دجن16) (31

قي سه)3.511)درهم.

1(1I

FITARCO

FAHER PROMO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITARCO
 33BD ALI DERKAOUI CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT، 85000،
TIZNIT MAROC

 FAHER PROMO



عدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1))الجريدة الرسمية   11304

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي الشقة4 
رقم 98 ت ديد تجزئة النخيل - 

85111 تيزنيت املغرب 
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4351

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 FAHER(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.PROMO
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)
االشغال املخسلفة والبناء)

حفاوض.
الشقة4  (: عنوان املقر االجس اعي)
(- النخيل) تجزئة  ت ديد  (98 رقم)

85111)تيزنيت املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السيد عبدالسال7 فاهر)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد عبدالسال7 فاهر عنوانه)ا))
 85111 ت ديد) النخيل  تجزئة  (98

تيزنيت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد عبدالسال7 فاهر عنوانه)ا))
 85111 ت ديد) النخيل  تجزئة  (98

تيزنيت املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (11 االبسدائية بسيزنيت بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/179.
1(1I

AUDEXPERT

EXPERT REST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

AUDEXPERT
 BD LALLA YACOUT ET RUE
 EL(ARAAR(IMM 9- 4ème

 ETAGE(APPART 17 RESIDENCE
 GALIS(CASABLANCA، 20200،

Casablanca Maroc
EXPERT REST شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
لالياقوت وزنقة العرعار ع ارة 9 

الطابق 4شقة 17اقاحة غالي الدار 
البيضاء - 11)1) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.411677

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تقرر حل) 11)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها) حبلغ  (EXPERT REST
حقرها) وعنوان  درهم  (100.000,00
وزنقة) لالياقوت  شارع  اإلجس اعي 
4شقة) الطابق) (9 ع ارة) العرعار 
17اقاحة غالي الدار البيضاء)-)11)1) 
:)حل) الدار البيضاء)املغرب نتيجة ل)
وغي1) نهائية  بصفة  لشركة  حسبق 

رجعية..
شارع) ب  السصفية  حقر  حدد  و 
 9 ع ارة) العرعار  وزنقة  لالياقوت 
الدار) غالي  17اقاحة  4شقة) الطابق)
البيضاء) الدار  ((1(11 (- البيضاء)

املغرب.)
و عين):)

السيد)ة))يوسف داحا وعنوانه)ا))
4عين) 7رقم) قاحة بيت الفسح ع ارة)
11)1))الدار البيضاء)املغرب) السبع)

ك صفي))ة))للشركة.
)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744111.

1((I

 CONSULTING(&(AUDIT(EXPERTISE

COMPTABLE INTERNATIONAL

صانصيط كاراج أوتو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CONSULTING & AUDIT
 EXPERTISE COMPTABLE

INTERNATIONAL
1 زنقة البشي1 اإلبراهيمي، الطابق 
الثاني، 1171)، الدار البيضاء 

املغرب
صانصيط كاراج أوتو شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

املسار احسداد رقم 65) طريق آسفي، 
طابق 1 - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

114973
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

صانصيط كاراج أوتو.
إصالح) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

وبيع قطع غيار السيارات
-)صيانة وإصالح السيارات

-)تجارة السيارات.
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
املسار احسداد رقم)65))طريق آسفي،)

طابق)1)-)41111)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: صانصيط) أحين  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: صانصيط) هشا7  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد أحين صانصيط عنوانه)ا))

 ( ب) ع ارة  كاردن  النواصر  إقاحة 

الدار) النواصر  ((7111  13 شقة)

البيضاء)املغرب.

صانصيط) هشا7  السيد 

رقم) احسداد  املسار  تجزئة  عنوانه)ا))

حراكش) (41111 آسفي) طريق  ((65

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد أحين صانصيط عنوانه)ا))

 ( ب) ع ارة  كاردن  النواصر  إقاحة 

الدار) النواصر  ((7111  13 شقة)

البيضاء)املغرب

صانصيط) هشا7  السيد 

رقم) احسداد  املسار  تجزئة  عنوانه)ا))

حراكش) (41111 آسفي) طريق  ((65

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (15 السجارية ب راكش بساريخ)

1)1))تمت رقم))))114.

1(3I

STE FACILITY.CASH 

 STE HARITI TRAVEL 
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF(MAROC

 STE HARITI TRAVEL SARL AU 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجس اعي شقة 
رقم 14 الطابق االول حلك ح زة 

33 حي النكد - جرسيف - - 35111 
جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1845

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((3
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.HARITI TRAVEL SARL AU
تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ورعاية االبقار)-)اسسي1اد وتصدير.
شقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
ح زة) حلك  االول  الطابق  (14 رقم)
 35111 (- (- -)جرسيف) 33)حي النكد)

جرسيف املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: حريتي) ادريس  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) حريتي  ادريس  السيد 
 35111 السفلى جرسيف) لكار  دوار 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حريتي  ادريس  السيد 
 35111 السفلى جرسيف) لكار  دوار 

جرسيف املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) بجرسيف  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)845.

1(4I

STE FACILITY.CASH 

 STE GOUTE A GOUTE
ARAHMA SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF
 AV MED V QUARTIER SIDI
 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،
35100، GUERCIF(MAROC

 STE GOUTE A GOUTE ARAHMA
SARL AU شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي النكد 
جرسيف - 35111 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1841

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 GOUTE A GOUTE ARAHMA

.SARL AU
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
–أشغال) بالسنقيط) والسقي  الري 

ولواز7 الفالحة)–األشغال املخسلفة.
عنوان املقر االجس اعي):)حي النكد)
جرسيف)-)35111)جرسيف املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد نور الدين ضراوي):)1.111 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

ضراوي) الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا))حي النكد جرسيف)35111 

جرسيف املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
ضراوي) الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا))حي النكد جرسيف)35111 

جرسيف املغرب
تم اإليداع القانوني ب-)بساريخ)17 

غشت)1)1))تمت رقم)843.
1(5I

FIDUCIAIRE BELVEDERE

ALAZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

FIDUCIAIRE BELVEDERE
 RUE DE VIMY N°(8
 BELVEDERE، 20300،
CASABLANCA MAROC

ALAZ شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي : 6) شارع 
حرس السلطان طابق 1 شقة 3 - 

1111) الدار البيضاء املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.311787

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تقرر) ((119 نون16) ((8 في) املؤرخ 
املسؤولية) ذات  شركة  (ALAZ حل)
 111.111 رأس الها) حبلغ  املحدودة 
 (6 اإلجس اعي) درهم وعنوان حقرها 
شارع حرس السلطان طابق)1)شقة)3 
-)1111))الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

النعدا7 النشاط السجاري
خصاص في الزبناء)والس ويل.

و عين):)
السيد)ة))حسن عزحي وعنوانه)ا))
 11 شقة) (3 زنقة ليتسيان طابق) (11
البيضاء) الدار  ((1111 فلوري) فال 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)
بساريخ)11)غشت)1)1))وفي)6))شارع)
(- (3 شقة) (1 طابق) السلطان  حرس 

1111))الدار البيضاء)املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744164.

1(6I

IFCOF

سمايل بويلدينغ
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IFCOF
 AVENUE(MOHAMED 6

 ERAC(CENTRE(IMM(G2 APPT
 7 CASABLANCA، 20550،

casablanca MAROC
س ايل بويلدينغ شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق ) الشقة 6 - 

1111) البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
466145

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)س ايل)

بويلدينغ.
اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)وحنعش عقاري.
46)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
(- (6 الشقة) (( الطابق) الزرقطوني 

1111))البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
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(: حدوي) عائشة  ريم  السيدة 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
حدوي) عائشة  ريم  السيدة 
حالك) اوالد  حدوي  فيال  عنوانه)ا))
 (1111 حعروف) سيدي  ح ري 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
حدوي) عائشة  ريم  السيدة 
حالك) اوالد  حدوي  فيال  عنوانه)ا))
 (1111 حعروف) سيدي  ح ري 

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)739999.
1(7I

الشركة املغربية للخدحات االجس اعية

FINELLI PARTS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

الشركة املغربية للخدحات 
االجس اعية

 RUE CARNOT RESIDENCE
 ALORS 4EME(ETAGE(BUREAU
 N2 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
FINELLI PARTS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
حافظ ابن عبد البار، رقم 111، 
الطابق االول - 91111 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.51341

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يوليوز) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
الدسولي انوار) )ة)) تفويت السيد)
 51 أصل) حن  اجس اعية  حصة  (51

اشوغي) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

حمسن بساريخ)15)يوليوز)1)1).

الدسولي) )ة)) السيد) تفويت 

حن) اجس اعية  حصة  (51 سلي ان)

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (51 أصل)

يوليوز) (15 بساريخ) حمسن  اشوغي 

.(1(1

تفويت السيد))ة))الدسولي ح زة)

 51 أصل) حن  اجس اعية  حصة  (51

اشوغي) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

حمسن بساريخ)15)يوليوز)1)1).

تفويت السيد))ة))الدسولي حم د)

 51 أصل) حن  اجس اعية  حصة  (51

اشوغي) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

حمسن بساريخ)15)يوليوز)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)4185.

1(8I

ديكسون

 PROFIL PERSONNEL

PRESTATIONS »PPP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديكسون

3) جون جوريس الطابق الثالث 

الدار البيضاء، 1161)، الدار 

البيضاء املغرب

 PROFIL PERSONNEL

PRESTATIONS «PPP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 11، زنقة 

الحرية، الطابق 3، الشقة 5 - 

1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469613

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 PROFIL(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

 PERSONNEL PRESTATIONS

.»PPP

حقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

في أع ال تنظيف الشقق وواجهات)

بالطرق) تطهي1  حنشأة  يدير  املحالت 

امليكانيكية أو الكي يائية..

(،11 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(- (5 الشقة) (،3 الطابق) زنقة الحرية،)

1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد سريدي بوبكر):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: عبد هللا) بوقنوف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بوبكر  سريدي  السيد 

دار) اقاحة  (،9 املحاحيد) اسكجور 

السلطان،)ع ارة أ،)الشقة)5 41161 

حراكش املغرب.

السيد بوقنوف عبد هللا عنوانه)ا))

هللا) عبد  حوالي  زنقة  (،(6 الرقم)

5111))خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) بوبكر  سريدي  السيد 

دار) اقاحة  (،9 املحاحيد) اسكجور 

 5 رقم) الشقة  أ،) ع ارة  السلطان،)

41161)حراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

رقم) تمت  ((1(1 غشت) (11

.8184797(3

1(9I

OCEAN(BUSINESS(&(CONSULTING(SARL(AU

H.A.B TRADING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OCEAN(BUSINESS &

CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES(PRINCIPAL 15

شارع الكراحة زنقة برلين الزهور 1 

فاس، 31161، فاس املغرب

H.A.B TRADING SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

ضهر زنقة 31 رقم 73 عين الشق 

الدار البيضاء - 1471) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471173

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 H.A.B (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.TRADING SARL

االسسي1اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والسصدير.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الشق) عين  (73 رقم) (31 زنقة) ضهر 

الدار البيضاء)-)1471))الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: بنشقرون) ضحى  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: بنشقرون) زهي1  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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بنشقرون) ضحى  السيدة 
رقم) (31 زنقة) تجزئة ظهر  عنوانه)ا))

 (1471 البيضاء) الشقف  عين  (41

الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) بنشقرون  زهي1  السيد 
عين) (73 رقم) (31 زنقة) ظهر  تجزئة 

الدار) ((1471 البيضاء) الشقف 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

بنشقرون) ضحى  السيدة 
رقم) (31 زنقة) تجزئة ظهر  عنوانه)ا))

 (1471 البيضاء) الشقف  عين  (41

الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

رقم) تمت  ((1(1 غشت) ((6

.743918/(1(1

131I

IFCOF

فاست برو لوجيستيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IFCOF

 AVENUE(MOHAMED 6

 ERAC(CENTRE(IMM(G2 APPT

 7 CASABLANCA، 20550،

casablanca MAROC

فاست برو لوجيستيك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 34 زنقة 

سهيل بن عدي - 1111) البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

463(19

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

:)فاست) اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

برو لوجيستيك.

غرض الشركة بإيجاز):)الخدحات)

والدولي) الوطني  اللوجستيةونقل 

وتأجي1 حساحة السخزين.

زنقة) (34 (: عنوان املقر االجس اعي)

البيضاء) ((1111 (- عدي) بن  سهيل 

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد بن جلون حم د ع ر):)511 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: حم د) جلون  بن  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

ع ر) حم د  جلون  بن  السيد 

 ( عنوانه)ا))اقاحة دار كنز رفم ف ب)

دار بوعزة)1111))البيضاء)املغرب.

السيد بن جلون حم د عنوانه)ا))

ج) كي1كوحارع ارة  فيو  باي  اقاحة 

شقة)6)عين الدياب)1111))البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

ع ر) حم د  جلون  بن  السيد 

 ( عنوانه)ا))اقاحة دار كنز رفم ف ب)

دار بوعزة)1111))البيضاء)املغرب

السيد بن جلون حم د عنوانه)ا))

ج) كي1كوحارع ارة  فيو  باي  اقاحة 

شقة)6)عين الدياب)1111))البيضاء)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)1)1))تمت رقم)737331.

131I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 SOCIETE ETABLISSEMENT
 AL NOUR

D›AMEUBLEMENT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حالءحة النظا7 األسا�سي للشركة

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS
 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES
 PRINTEMPS(N°14، 30000، FES

فاس
 SOCIETE ETABLISSEMENT AL

 NOUR D›AMEUBLEMENT
»شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجس اعي : تجزءة 
الن اء قطعة رقم 164 بن سودة 

الحي الصناعي فاس - 31111 فاس 
املغرب.

»حالءحة النظا7 األسا�سي للشركة»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.(7611
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)13)أكسوبر)119)
األسا�سي) النظا7  حالءحة  تقرر 
للشركة حع حقسضيات القانون):)قرر)
الج ع العا7 االسسثنائي املنعقد يو7)
119)/13/11)اغالق امللحقة باقاحة)
حوالي) حي  لوي  سان  شارع  فدوى 
سلي ان فاس تعديل هدف الشركة)

وحالءحة النظا7 االسا�سي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ف16اير) ((5 بساريخ) بفاس  السجارية 

1)1))تمت رقم)1)769/1.
13(I

CENTREDAFFAIRESAMANE

دسكونت تور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CENTREDAFFAIRESAMANE
 QUARTIER BOURGOGNE

 RUE RAGRAGA RES LA
 CORNICHE(APPT 01 RD(C(IMM

 02 CASABLANCA، 20300،

CASABLANCA MAROC

دسكونت تور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم )) 

تجزئة الركراكي الطابق السفلي عين 

عسيق - 11311 ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

131351

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

دسكونت تور.

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي.
 (( رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)

تجزئة الركراكي الطابق السفلي عين)

عسيق)-)11311)ت ارة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد البوزيد عزيز عنوانه)ا))رقم)

السفلي) الطابق  الركراكي  تجزئة  (3(

عين عسيق)11311)ت ارة املغرب.

عنوانه)ا)) ج ال  لحرش  السيد 
 11(11 حالح) (11 زنقة حجوطي رقم)

الرباط املغرب.

عنوانه)ا)) حبارك  باليس  السيد 

شقة) (49 اقاحة) (13 زنقة) حيسيمي 

البيضاء) الدار  ((1331  ( الطابق) (3

املغرب.

 17 السيد بزيوي سعد عنوانه)ا))
ديور) (16 زنقة القا�سي عياد الشقة)

جاحع)51)11)الرباط املغرب.
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عنوانه)ا)) عزيزة  حي1ود  السيدة 
اقاحة) الياس ين  حج ع  النسيم  حي 
الدار البيضاء) ((1331  (5 رقم) (411

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد البوزيد عزيز عنوانه)ا))رقم)
السفلي) الطابق  الركراكي  تجزئة  (3(

عين عسيق)11311)ت ارة املغرب
 17 السيد بزيوي سعد عنوانه)ا))
ديور) (16 زنقة القا�سي عياد الشقة)

جاحع)51)11)الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (15 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)3714.
133I

ديكسون

TIGRE HOUSE
إعالن حسعدد القرارات

ديكسون
3) جون جوريس الطابق الثالث 
الدار البيضاء، 1161)، الدار 

البيضاء املغرب
TIGRE HOUSE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجس اعي : 171، 
شارع الزرقطوني - 1111) الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.136667

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
املؤرخ في)7))يوليوز)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)
 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):
اجس اعية) حصة  ((1411 تفويت)
حن السيد بوزياني يونس الى السيد)

حزحي اح د)
 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):
حن) يونس  بوزياني  السيد  اسسقالة 
تعيين) حع  بالتشارك  ك سي1  حهاحه 
جديد) ك سي1  اح د  حزحي  السيد 

بالتشارك
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

ينص على) الذي  (: 6و7) رقم) بند 

حايلي):)تفويت حصص

على) ينص  الذي  (: (51 رقم) بند 

اح د) حزحي  السيد  تعين  (: حايلي)

ك سي1 جديد بالتشارك

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744113.

135I

AZ CONSULATNTS

TAYM TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA، 20000،

CASABLANCA MAROC

TAYM TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 151, زنقة 

أساحة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 

اليسرى ن ج املعاريف - 1111) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471347

 13 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 TAYM اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)

.TRADING

اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد الخا7 لألحذية.
عنوان املقر االجس اعي):)151,)زنقة)

أساحة ابن زيد الطابق الثاني املدينة)

اليسرى ن ج املعاريف)-)1111))الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

: املعالي) الزهراء) فاط ة   السيدة 

611)حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

411)حصة) (: السيد حنعم بوزيد)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

املعالي) الزهراء) فاط ة  السيدة 

حي القدس حباركة إقاحة) عنوانه)ا))

الزرقطوني ع ارة)4)رقم)9)ال16نو�سي)

1111))الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) بوزيد  حنعم  السيد 

صفاقس)3111)صفاقس تونس.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

املعالي) الزهراء) فاط ة  السيدة 

حي القدس حباركة إقاحة) عنوانه)ا))

الزرقطوني ع ارة)4)رقم)9)ال16نو�سي)

1111))الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744195.

138I

euromaritima

MOTO GALLERY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

euromaritima

147 شارع حم د الخاحس اقاحة 

القنطرة رقم 15، 91111، طنجة 

املغرب

MOTO GALLERY شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 

سلي اني زنقة 44 رقم 16 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

117161

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 MOTO(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.GALLERY

االسسي1اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والسصدير.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 91111 (- (16 رقم) (44 سلي اني زنقة)

طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 (1.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد الزياني فيصل):)11))حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) فيصل  الزياني  السيد 

املجاهدين حج ع جوار ع ارة ا)7)رقم)

1) 91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) فيصل  الزياني  السيد 

املجاهدين حج ع جوار ع ارة ا)7)رقم)

1) 91111)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)45)33).

141I
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

RIH CAR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندوق ال16يد 311 الرئيسية 
الرشيدية، 111)5، الرشيدية 

املغرب
RIH CAR شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي الطابق 
االول زنقة 11 رقم 51 ازحور الجديد 

- 111)5 الرشيدية املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(453

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر) ((1(1 غشت) (15 في) املؤرخ 
تمت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)
التس ية)-)والكائن بالعنوان رقم)111 
الريش) (5(411 (- الريش) زيز  تجزئة 
السيد)ة)) طرف  حن  واملسي1  املغرب 

خلفاوي زكرياء.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
7))غشت) االبسدائية ب يدلت بساريخ)

1)1))تمت رقم)135.
141I

FISCPRO

 MOSONI
DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FISCPRO
 PARC(PLAZZA 1 IMM(D2 2

 EME(ETAGE(N°4 Mohammedia،
28830، Mohammedia(Maroc
 MOSONI DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي بارك 

بالزا 1 الع ارة )d، الطابق الثاني، 
 ،d( املح دية بارك بالزا 1 الع ارة
الطابق الثاني، املح دية 8811) 

املح دية املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1(963

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((119 دجن16) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
كفيل) حم د  )ة)) السيد) تفويت 
919)حصة اجس اعية حن أصل)919 
سلي ان) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

شيساوي بساريخ)17)دجن16)119).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية باملح دية بساريخ))))يناير)

1)1))تمت رقم)155.
14(I

حكسب حعيشة للحسابات واألستشارات الجبائية

TRANS KHMS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكسب حعيشة للحسابات 
واألستشارات الجبائية

حي السال7 بلوك E رقم )) -- سيدي 
سلي ان، 11)14، سيدي سلي ان 

املغرب
TRANS KHMS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تةطين 
في حكسب رقم 13 اقاحة الياس ين 

5) شارع يعقوب املنصور - 14111 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
55681

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRANS(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها
.KHMS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املسسخدحين.

تةطين) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الياس ين) اقاحة  (13 رقم) حكسب  في 
 14111 (- شارع يعقوب املنصور) ((5

القنيطرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: حم د) الخ �سي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد الخ �سي حم د عنوانه)ا))
سيدي) (14(11 رقم481  اكدال  حي 

سلي ان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد الخ �سي حم د عنوانه)ا))
سيدي) (14(11 رقم481  اكدال  حي 

سلي ان املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.

143I

CECOGEL / SARL

STOCK GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

CECOGEL / SARL
 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE
 N°1 - OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STOCK GLOBAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجس اعي وجدة، 

البسسان 3 تجزئة أ 134 ز أ. وجدة، 
البسسان 3 تجزئة أ 134 ز أ. 61111 

وجدة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.17797

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 ف16اير) (15 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):)
إنساج وتركيب األرفف.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
أبريل) (1( بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم)13)1.

144I

إئس انيات الدريوش

CUISINE LUXURY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئس انيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب )68، 111)9، العرائش املغرب
CUISINE LUXURY شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
يوسف ابن تاشفين رقم 33 - 

111)9 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5373

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (16
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CUISINE LUXURY
تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتجهيزاملطابخ
اشغال حخسلفة

خدحات حخسلفة.
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شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
يوسف ابن تاشفين رقم)33)-)111)9 

العرائش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
(: البطيوي) ناصر  عزيز  السيد  (-

1111)بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
البطيوي) ناصر  عزيز  السيد 
عنوانه)ا))اقاحة الفسح الطابق الرابع)

رقم7) 111)9)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) الطويل  حم د  السيد 
دوار اوالد رافع)111)9)القصر الكبي1)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ)6))غشت)

1)1))تمت رقم)1)5.
145I

العيون استشارات

ETABLISSEMENT FAARASSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

العيون استشارات
رقم 31 شارع االحي1 حوالي عبد هللا، 

71111، العيون املغرب
 ETABLISSEMENT FAARASSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع عبد 
العزيز الدوائري رقم 35 - 71111 

بوجدور املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1531

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((1(1 غشت) ((5 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
حن) أي  درهم») ((.511.111«
 3.111.111« إلى) درهم») (511.111«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
7))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1974.

146I

STE CECONA SARL

 STE CHRIAA TRANSPORT
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور، 

111)6، الناظور املغرب
 STE CHRIAA TRANSPORT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 QU, وعنوان حقرها اإلجس اعي
 TIRAKAA OUEST NADOR

111)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(838
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CHRIAA TRANSPORT SARL
بإيجاز) الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR- (:
 DE TRANSPORT DE
 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE(D’AUTRUI
 MARCHAND EFFECTUANT (-
 IMPORT EXPORT DES
 VEHICULES DE TRANSPORT DE

..MARCHANDISES
 QU, (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 TIRAKAA OUEST NADOR

111)6)الناظور املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

 334 (: حم د) ضرضور  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

: الس يع) عبد  ضرضور   السيد 
333)حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 333 (: السيد ضرضور عبد اإلله)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد ضرضور حم د عنوانه)ا))
 QT TIRAKAA OUEST NADOR

111)6)الناظور املغرب.
الس يع) عبد  ضرضور  السيد 
 QT TIRAKAA عنوانه)ا))
 GHARBIYA NADOR 6(111

الناظور املغرب.
اإلله) عبد  ضرضور  السيد 
 HAY TIRAKAA عنوانه)ا))
 CHARKIA NADOR 6(111

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد ضرضور حم د عنوانه)ا))
 QT TIRAKAA OUEST NADOR

111)6)الناظور املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ)4))غشت)

1)1))تمت رقم)838).
147I

FNMCOMPTA

BILBAO TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (1
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
BILBAO TRANS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي 1) إقاحة 
السعادة شارع إبن حرحل الطابق 

)1 رقم 15 طنجة - 91111 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.98687

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

1)1))تقرر حل) 7))غشت) املؤرخ في)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

 BILBAO TRANS الوحيد) الشريك 

درهم) (111.111 رأس الها) حبلغ 

إقاحة) ((1 وعنوان حقرها اإلجس اعي)

الطابق) حرحل  إبن  شارع  السعادة 

طنجة) (91111 (- طنجة) (15 رقم) (1(

املوارد) ضعف  (: ل) نتيجة  املغرب 

املالية.

و حدد حقر السصفية ب)1))إقاحة)

الطابق) حرحل  إبن  شارع  السعادة 

طنجة) (91111 (- طنجة) (15 رقم) (1(

املغرب.)

و عين):)

الحراتي) يوسف  السيد)ة))
برصلون) (18111 اسبانيا) وعنوانه)ا))

اسبانيا ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((6 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم))419.

148I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ETS SAIDI BOOST SERV
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 1) شارع االحي1 حوالي عبد هللا، 

71111، العيون املغرب

ETS SAIDI BOOST SERV شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

األحل الشطر الثاني رقم 96 العيون - 

71111 العيون املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3(561

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((9

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 ETS (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SAIDI BOOST SERV

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخاص)-)نقل البضائع لحساب الغي1)

-)أشغال عاحة.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

األحل الشطر الثاني رقم)96)العيون)-)

71111)العيون املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيد حم د السعيدي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حم د السعيدي عنوانه)ا))

 14 حي الفسح زنقة تاحنصورت رقم)

العيون)71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد حم د السعيدي عنوانه)ا))

 14 حي الفسح زنقة تاحنصورت رقم)

العيون)71111)العيون املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

17)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)18.

149I

FIDUSCAL

JOB ACADEMY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUSCAL
 BD OUED DAOURA LOT 3(1
 CHAHDIA(EL(OULFA، 20240،

CASABLANCA MAROC
JOB ACADEMY شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 
الع ي1ي 95، طريق املحطة الطابق 

األر�سي برشيد - 6473) برشيد 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
13913

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (15
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 JOB (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ACADEMY
السدريب) (: غرض الشركة بإيجاز)

واالستشارات.
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
طريق املحطة الطابق) (،95 الع ي1ي)
برشيد) ((6473 (- برشيد) األر�سي 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد ع اد الدين حاتمي):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

حاتمي) الدين  ع اد  السيد 
عنوانه)ا))زنقة)111)رقم)5))حج وعة)
الدار) ((1((1 البيصاء) االلفة  ت 

البيصاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
حاتمي) الدين  ع اد  السيد 
عنوانه)ا))زنقة)111)رقم)5))حج وعة)
الدار) ((1((1 البيصاء) االلفة  ت 

البيصاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((4 بساريخ) ب16شيد  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)3)157.
151I

sté LE BISTOL BY HIND CHAKIB SARL AU

 MERNISSI GOLDEN BAGS 
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 sté MERNISSI GOLDEN BAGS
SARL

حي حسنانة الطابق األر�سي تجزئة 
6989 قبالة سوق القرب،، 91111، 

طنجة املغرب
 MERNISSI GOLDEN BAGS 
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 

حسنانة الطابق األر�سي تجزئة 6989 
قبالة سوق القرب - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1171(5
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 MERNISSI GOLDEN BAGS

.SARL

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الحقائب) انواع  ج يع  وتمويل 
النسيج) حن  والحقائب  البالستيكية 
حنسوجاتالسعليب) ج يع  وكذا 
وحشسقاتها...تصدير) البالستيكية 
ج يع املواد األولية واملواد املستهلكة)

واملواد الشبه الجاهزة.
القيا7 بج يع ع ليات شراء)وكراء)
حؤسسات) وانشاء) السجازي  األصل 

وورشات حسعلقة بهدف الشركة
غي1) او  حباشر  بشكل  املشاركة  (
السجارية) الع ليات  ج يع  في  حباشر 

املساه ة في تن ية الشركة..
حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
حسنانة الطابق األر�سي تجزئة)6989 
طنجة) (91111 (- قبالة سوق القرب)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد عبد السال7 املرني�سي):)511 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: املرني�سي) عادل  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
املني�سي) السال7  عبد  السيد 
اس اعيل) حوالي  شارع  عنوانه)ا))
ع ارة الفرح بلوك أ طابق)7)شقة)19 

91111)طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) املرني�سي  عادل  السيد 
شارع حوالي اس اعيل ع ارة الفرح)
 91111  19 شقة) (7 طابق) أ  بلوك 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) املرني�سي  عادل  السيد 
شارع حوالي اس اعيل ع ارة الفرح)
 91111  19 شقة) (7 طابق) أ  بلوك 

طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (17 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)33111).
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sté LE BISTOL BY HIND CHAKIB SARL AU

 LE BISTOL BY HIND
CHAKIB

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 sté LE BISTOL BY HIND CHAKIB

SARL AU

حي حسنانة الطابق األر�سي تجزئة 

6989 قبالة سوق القرب،، 91111، 

طنجة املغرب

 LE BISTOL BY HIND CHAKIB

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 

حسنانة الطابق األر�سي تجزئة 6989 

قبالة سوق القرب - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117183

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 LE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BISTOL BY HIND CHAKIB

 SPA(7غرض الشركة بإيجاز):)ح ا

وح ا7 تركي)

خدحات الحالقة والتزيين.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

حسنانة الطابق األر�سي تجزئة)6989 

طنجة) (91111 (- قبالة سوق القرب)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: الخشين) هند  السيدة 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة هند الخشين عنوانه)ا))3 
شارع بلجيكا طابق)))شقة)4 91111 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة هند الخشين عنوانه)ا))3 
شارع بلجيكا طابق)))شقة)4 91111 

طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)56)33).
15(I

Cabinet(Comptable(Marzofid

STE FOOD MIMI SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH،  40000،

MARRAKECH MAROCA
 STE FOOD MIMI SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي إقاحة 
إيكدر رقم 48 شارع عالل الفا�سي 
حراكش - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115765

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
.FOOD MIMI SARL AU

تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الخدحات،)إعداد وتقديم الوجبات.

وجبات صحية) وتقديم  إعداد  (•
في) املكسب  وفي  املنزل  في  حسوازنة 

حراكش وج يع املناطق املحيطة.
•)توصيل الطعا7 لل نازل..

إقاحة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الفا�سي) عالل  شارع  (48 رقم) إيكدر 

حراكش)-)41111)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: اتصورت) السيدة حريم 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيدة حريم اتصورت عنوانه)ا))
 175 رقم) الشهداء) قبور  الزاوية 

حراكش)41111)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة حريم اتصورت عنوانه)ا))
 175 رقم) الشهداء) قبور  الزاوية 

حراكش)41111)حراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114961.
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JURISMAG SARL

 SOCIETE IMMOBILIERE
ILABOU SARL

إعالن حسعدد القرارات

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen( , Appt(N°5

  Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 SOCIETE IMMOBILIERE
ILABOU SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجس اعي : عند 

شركة PLASTIMA، كلم 11، 

الطريق الساحلي الدار البيضاء - 

املح دية، رقم 111، زنقة املعدن، 

عين السبع - 1111) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.119(39

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)16)يوليوز)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):

اإلعالن عن وفاة الشريك السيد عبد)

الوهاب السقاط)

 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):

السيد) الشريك  وفاة  عن  اإلعالن 

الفاضل السقاط)

 قرار رقم)3):)الذي ينص على حايلي):

املال) لرأس  الجديد  السوزيع  اعس اد 

الشركة)

 قرار رقم)4):)الذي ينص على حايلي):

املوافقة على الس16ع بالحصص

 قرار رقم)5):)الذي ينص على حايلي):

املسي1ين) احد  وفاة  عن  اإلعالن 

للشركة السيد عبد الوهاب السقاط)

 قرار رقم)6):)الذي ينص على حايلي):

قبول اسسقالة السيد فؤاد السقاط)

بصفته ا) السقاط  رشيد  والسيد 

حسي1ين للشركة

 قرار رقم)7):)الذي ينص على حايلي):

تعيين السيد رشيد السقاط والسيد)

حمسن السقاط ك سي1ين حشاركين)

للشركة لفت1ة غي1 حمددة.

 قرار رقم)8):)الذي ينص على حايلي):

تميين النظا7 األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

 بند رقم)6):)الذي ينص على حايلي):

املال) لرأس  الجديد  السوزيع  اعس اد 

الشركة)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743955.

155I
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ISDM CONSULTING

 STE HALLAB TRAVAUX

SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE، 70000

العيون املغرب

 STE HALLAB TRAVAUX SARL

AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حدينة 

الوفاق بلوك د رقم 1187 العيون - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3(691

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.HALLAB TRAVAUX SARL AU

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واع ال اخرى.

حدينة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(- العيون) (1187 الوفاق بلوك د رقم)

71111)العيون املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: حنصور) هالب  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حنصور  هالب  السيد 

العيون)71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) حنصور  هالب  السيد 

العيون)71111)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

5))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/8)19.

156I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

SOCIETE BOUIJIJ TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي حم د، 15111، 

الخ يسات املغرب

 SOCIETE BOUIJIJ TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 971 

حي الفرح ) - 15111 الخ يسات 

املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.48754

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)16)حارس)1)1))تم تمويل)

حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 15111 (- (( الفرح) حي  (971 »رقم)

 984 (« إلى) املغرب») الخ يسات 

ودادية الفرح)))-)15111)الخ يسات)

املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) بالخ يسات  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)7)11.

159I

الحسين فاضيل

ATLAS NEWPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

الحسين فاضيل
شقة رقم 15 حي االزدهار 9-75 
حراكش، 41111، حراكش املغرب
ATLAS NEWPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي اسكجور 

دوار بوعكاز حراكش - 41111 
حراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.17467

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((118 شتن16) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
انطوان) حارك  )ة)) السيد) تفويت 
حن) اجس اعية  حصة  (8.334 حوزي)
حصة لفائدة السيد) ((5.111 أصل)
شتن16) (17 بساريخ) ع اد دح اني  )ة))

.(118
كانازي) )ة)) السيد) تفويت 
اجس اعية) حصة  (8.333 فغونسواز)
لفائدة) حصة  ((5.111 أصل) حن 
 17 ع اد دح اني بساريخ) )ة)) السيد)

شتن16)118).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 السجارية ب راكش بساريخ)

1)1))تمت رقم)114359.
161I

CRI MEKNES

 SOCIETE CHANTIER
 MODERNE DU MAROC

SARL
إعالن حسعدد القرارات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 SOCIETE CHANTIER
 MODERNE DU MAROC SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : 3) شارع 
عقبى إبن نافع الطابق الثالت رقم 
5 الحي املح دي - - الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.51441

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
املؤرخ في)13)ف16اير)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)
قرار رقم)-1):)الذي ينص على حايلي)
حكسب) (: الشركة) نشاط  -1توسيع  (:
تمويل املقر االجس اعي) (2- الدراسة-)
 1 :)شارع) للشركة املذكورة أعاله إلى)

زنقة)34)رقم)16)توالل حكناس

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)
النظا7 األسا�سي السالية):)

على) ينص  الذي  (: (2-4 رقم) بند 
: توسيع نشاط الشركة) (- (1 (:  حايلي)
املقر) تمويل  (2- الدراسة-) حكسب 
أعاله) املذكورة  للشركة  االجس اعي 
توالل) (16 رقم) (34 زنقة) (1 :)شارع) إلى)

حكناس.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (19 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)435).

161I

NT FINANCE

RAMZO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

NT FINANCE
 BD RIAD LOT MASSIRA
 LOT(FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA، 20000،
MOHAMMEDIA MAROC

RAMZO شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة رقم 
181 املنطقة الصناعية جنوب غرب 
املح دية - 8831) املح دية املغرب.

رفع رأس ال الشركة



عدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1))الجريدة الرسمية   11314

رقم السقييد في السجل السجاري 
.4177

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم) ((1(1 يوليوز) (17 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
حن) أي  درهم») (4.111.111«
»1.111.111)درهم»)إلى)»5.111.111 
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)4)9.
16(I

MA GLOBAL CONSULTING

UNIFRST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,111
 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

UNIFRST شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 
145، شارع ابن سينا - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب.
وفاة شريك

رقم السقييد في السجل السجاري 
.51(91

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)15)يوليوز)1)1))تم اإلعال7)
بوفاة الشريك عباس بناني اس ي1س)
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
دجن16) (19 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

119))بالشكل األتي):)
اس رس،)) بناني  حسن  السيد)ة))

5.379)حصة.
اس رس،)) بناني  نادية  السيد)ة))

691.))حصة.
 1.153 ( ديفلو،) ايرين  السيد)ة))

حصة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)7)7441.
163I

CRI MEKNES

BOLIMO FROID
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

BOLIMO FROID شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 717 

تجزئة البساتين 7 شطر 3 البساتين - 
51111 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
51433

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BOLIMO FROID
تاجر) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
قطع غيار األجهزة املنزلية بالسقسيط.

-)الصيانة واإلصالح.
عنوان املقر االجس اعي):)رقم)717 
تجزئة البساتين)7)شطر)3)البساتين)-)

51111)حكناس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: ح زية) رجاء) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ح زية  رجاء) السيدة 

الجيني) حي  (56 رقم) واو  حج وعة 

51111)حكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) ح زية  رجاء) السيدة 

الجيني) حي  (56 رقم) واو  حج وعة 

51111)حكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (19 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)431).

164I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 Sté »SHEIM BEAUTY

CENTER« SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 11 املسي1ة 1, »س» رقم 

)3، 41111، حراكش املغرب

 Sté «SHEIM(BEAUTY(CENTER«

SARL AU شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارعبد 

الكريم الخطابي زنقة حسن بن 

حبارك إقاحة الخطابية ع ارة 

ب الطابق األول رقم 3 - 41111 

حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1156(9

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 Sté (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 «SHEIM( BEAUTY( CENTER«

.SARL AU

-حمل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

لسصفيف الشعر للسيدات أو الرجال)

يشغل أكث1 حن شخصين

-)حؤسسة للعناية بالج ال.

-)اخسصاصية في السج يل..

شارعبد) (: عنوان املقر االجس اعي)

بن) حسن  زنقة  الخطابي  الكريم 

ب) ع ارة  الخطابية  إقاحة  حبارك 

الطابق األول رقم)3)-)41111)حراكش)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: الربع) شي اء) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) الربع  شي اء) السيدة 

 111 رقم) اكيوض  النور  تجزئة 

41111)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) الربع  شي اء) السيدة 

 111 رقم) اكيوض  النور  تجزئة 

41111)حراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (1( بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114851.

165I

كرور عبد الرح ان

STE SEATLO SARLAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كرور عبد الرح ان

14 تجزئة ع ار سيدي بنور، 

4351)، سيدي بنور املغرب

STE SEATLO SARLAU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجس اعي 14 تجزئة 
ع ار سيدي بنور سيدي بنور 

4351) سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(111
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((118 حارس) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SEATLO SARLAU
:)حقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل البضائع.
عنوان املقر االجس اعي):)14)تجزئة)
ع ار سيدي بنور سيدي بنور)4351) 

سيدي بنور املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
(: الشركة) رأس ال  حبلغ 
11.111.111)درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: الطاهر) ساجد  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: االه) عبد  ساجد  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) الطاهر  ساجد  السيد 
الصباح) شروق  ع ارة  ((6 شقة)

4351))الجديدة املغرب.
السيد ساجد عبد االه عنوانه)ا))
الجنوبية) بوعزيز  اوالد  غانم  سيدي 

4351))الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد ساجد عبد االه عنوانه)ا))
الجنوبية) بوعزيز  اوالد  غانم  سيدي 

4351))الجديدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) بنور  بسيدي  االبسدائية 

حارس)118))تمت رقم)563).
166I

FITARCO

AIT ATTOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI CITE

 YOUSSOUFIA(TIZNIT، 85000،

TIZNIT MAROC

AIT ATTOU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 15 تجزئة 

الفاروقي الحي الصناعي - 85111 

تيزنيت املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1351

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 ف16اير) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

اغي1) اح اد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) حن  اجس اعية  حصة  (511
1.111)حصة لفائدة السيد))ة))رشيد)

الركو بساريخ)13)ف16اير)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

حارس) (1( بساريخ) بسيزنيت  االبسدائية 

1)1))تمت رقم))9.

167I

ABDENBIMSAADI

 STE MOYEN ATLAS DE

 RECHERCHE MINIERE ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABDENBIMSAADI

 QUT(SAFA(N° 33 3EME(ETG

 BENI(MELLAL، 23020، BENI

MELLAL MAROC

 STE MOYEN ATLAS DE

 RECHERCHE MINIERE ET

TRAVAUX DIVERS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 
عث انية الحي االداري الطابق الثالث 

- 3111) بني حالل املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11337

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 MOYEN ATLAS DE RECHERCHE

.MINIERE ET TRAVAUX DIVERS
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)
عن) السنقيب  (/ السجارة) (/ املخسلفة)

املعادن.
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
عث انية الحي االداري الطابق الثالث)

-)3111))بني حالل املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد سري توفيق):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد سري توفيق عنوانه)ا))حي)
اطلس بلوك)4)الرقم)51 3111))بني)

حالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد سري توفيق عنوانه)ا))حي)
اطلس بلوك)4)الرقم)51 3111))بني)

حالل املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني حالل بساريخ)6))غشت)

1)1))تمت رقم)495.

168I

JIYAR JAOUAD

 STE NEGOFANNICH

CONSTRUCTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجس اعي للشركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME(ETAGE(IMM(N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY(DAKHLA(BERKANE،

63300، BERKANE(MAROC

 STE NEGOFANNICH

CONSTRUCTION شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 1) 

طريق زكزل السعيدية - )6361 

السعيدية املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5835

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تم تمويل) )))أبريل) املؤرخ في)

حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
(- السعيدية) زكزل  طريق  ((1 »رقم)

)6361)السعيدية املغرب»)إلى)»شارع)

سند) السعيدية  بلدية  األول  حسن 

 6361( (- (38788/41 حلكية األرض)

السعيدية املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) ب16كان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/316.

169I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

PELAGICO DEL SUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-11)77 

صندوق ال16يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

PELAGICO DEL SUR



عدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1))الجريدة الرسمية   11316

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي الحي 

الصناعي تجزئة رقم 137 138- 

حكسب رقم )1 - 73111 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16143

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PELAGICO DEL SUR

شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع واسسي1اد وتشغيل وتجهيز) وبناء)

الصيد) سفن  وشحن  واستئجار 

األس اك) بيع  ؛) أنواعها) بج يع 

بالج لة..

الحي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 -138  137 رقم) تجزئة  الصناعي 

الداخلة) (73111 (- (1( رقم) حكسب 

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

331)حصة) (: السيد نيجة املدرج)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 331 (: السيد نور الدين لبمي1ي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

: املكي) أهل  الفساح  عبد   السيد 

341)حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد نيجة املدرج عنوانه)ا))حي)

االحل)73111)الداخلة املغرب.
لبمي1ي) الدين  نور  السيد 

حي) (49 اقاحة ويجان رقم) عنوانه)ا))

الهدى)81111)أكادير املغرب.

املكي) أهل  الفساح  عبد  السيد 

 13 11)فيال رقم) عنوانه)ا))حي االحل)

73111)الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد نيجة املدرج عنوانه)ا))حي)

االحل)73111)الداخلة املغرب
لبمي1ي) الدين  نور  السيد 

حي) (49 اقاحة ويجان رقم) عنوانه)ا))

الهدى)81111)أكادير املغرب

املكي) أهل  الفساح  عبد  السيد 

 13 11)فيال رقم) عنوانه)ا))حي االحل)

73111)الداخلة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)9)6.

171I

احغار عبد الغافور

KAMDIST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

احغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقاحة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان، 93111، 

تطوان املغرب

KAMDIST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

غرناطة رقم 9) الطابق )1 تطوان - 

93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(51(3

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.KAMDIST

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حنسوجات السطهي1 والسنظيف.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

)1)تطوان)-) 9))الطابق) غرناطة رقم)

93111)تطوان املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 السيد الكاسمي ريبوز عبد الكاحل):

درهم) (1.111 بقي ة) حصة  (51

للحصة.

:  السيدة الكاسمي ريبوز حديمة)

درهم) (1.111 بقي ة) حصة  (51

للحصة.

 السيد الكاسمي ريبوز عبد الكاحل):

51)بقي ة)1.111)درهم.

(: السيدة الكاسمي ريبوز حديمة)

51)بقي ة)1.111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد الكاسمي ريبوز عبد الكاحل)

القلعة شارع) حي  املضيق  عنوانه)ا))

املضيق) (13111  (16 رقم) النيل 

املغرب.

حديمة) ريبوز  الكاسمي  السيدة 

القلعة شارع) حي  املضيق  عنوانه)ا))

املضيق) (13111  (16 رقم) النيل 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد الكاسمي ريبوز عبد الكاحل)

القلعة شارع) حي  املضيق  عنوانه)ا))

املضيق) (13111  (16 رقم) النيل 

املغرب

حديمة) ريبوز  الكاسمي  السيدة 

القلعة شارع) حي  املضيق  عنوانه)ا))

املضيق) (13111  (16 رقم) النيل 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

أبريل) ((( بساريخ) بسطوان  االبسدائية 

119))تمت رقم)9)7.

17(I

ACDEN

ايير برودكت ماڭريب
إعالن حسعدد القرارات

ACDEN
 Boulevard(Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème(étage،
20380، CASABLANCA(MAROC
ايي1 برودكت حاڭريب »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجس اعي : تويين 
سنت1 ال16ج الغربي ,زاوية شارع 

الزرقطوني واملسي1ة - 1111) الدار 
البيضاء املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.317875
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)13)يوليوز)1)1)
تم اتخاذ القرارات السالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):
اسس رار نشاط الشركة رغم خسارة)

3/4)حن رأس املال
 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):
املالية) السنة  إقفال  تاريخ  تعديل 
 31 الذي سيصبح حن اآلن فصاعًدا)

شتن16 حن كل سنة
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)
على) ينص  الذي  (: ((7 رقم) بند 
 1 تبدأ السنة االجس اعية في) (: حايلي)

اكسوبر وتنسهي في)31)شتن16)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)8)74.

173I

هب فيد

لكروند فيرم والد عثمان
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

هب فيد
36 شارع املنصور الذهبي سوق 
االربعاء الغرب، 14311، سوق 

االربعاء الغرب املغرب



11317 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

لكروند في71 والد عث ان شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار والد 
عث ان سوق االربعاء الغرب بني 

حالك سوق االرنعاء الغرب 14111 
سوق االرنعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1111

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)لكروند)

في71 والد عث ان.
تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االبقار وانساج اللحو7.
:)دوار والد) عنوان املقر االجس اعي)
عث ان سوق االربعاء)الغرب بني حالك)
سوق) (14111 الغرب) االرنعاء) سوق 

االرنعاء)الغرب املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 41.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
 411 (: عريوة) الحق  عبد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد عبد الحق عريوة عنوانه)ا))
دوار والد عث ان سوق االربعاء)الغرب)
االرنعاء) سوق  (14111 حالك) بني 

الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد عبد الحق عريوة عنوانه)ا))
دوار والد عث ان سوق االربعاء)الغرب)
االرنعاء) سوق  (14111 حالك) بني 

الغرب املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب) االربعاء) بسوق  االبسدائية 

رقم) تمت  ((1(1 غشت) ((4 بساريخ)

.319

175I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE MOBATRA TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.

 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

 SOCIETE MOBATRA TRANS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 517 

رقم 3 لي1اك بواركان أكادير - 81141 

أكادير املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(7749

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تقرر حل) ((1(1 يناير) (18 املؤرخ في)

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

 SOCIETE الوحيد) الشريك  ذات 

حبلغ رأس الها) (MOBATRA TRANS

حقرها) وعنوان  درهم  (111.111

لي1اك) (3 رقم) (517 شارع) اإلجس اعي 

أكادير) (81141 (- أكادير) بواركان 

املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.

و حدد حقر السصفية ب زنقة)517 

 81141 3)اراك بواركان أكادير)-) رقم)

أكادير املغرب.)

و عين):)

السيد)ة))الزهرة بايش وعنوانه)ا))
زنقة)517)رقم)3)اراك بواركان أكادير)

)ة)) ك صفي) املغرب  أكادير  (81141

للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((6 بساريخ) باكادير  السجارية 

1)1))تمت رقم)1)956.

176I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

DERHEM ICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-11)77 

صندوق ال16يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

DERHEM ICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 4) 

شارع البمرية حي الحسني - 71111 

العيون املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.((119

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((119 دجن16) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

 STE DERHEM((تفويت السيد))ة

 TRANSACTIONS( SARL( -( 9.000

 9.111 أصل) حن  اجس اعية  حصة 

 STE )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

(- (DAKHLA MAREE SARL AU

بساريخ)13)دجن16)119).

 STE DERHEM((تفويت السيد))ة

)HOLDING(SARL)حصة) -(20.990

حصة) ((1.111 اجس اعية حن أصل)

 STE DAKHLA )ة)) السيد) لفائدة 

 13 بساريخ) (- (MAREE SARL AU

دجن16)119).

 STE DERHEM((تفويت السيد))ة

حصة) (HOLDING( SARL( -( 10

حصة) ((1.111 اجس اعية حن أصل)

 STE ATLAS )ة)) السيد) لفائدة 

دجن16) (13 بساريخ) (- (SAHARA S.A

.(119

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (1( االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1193.

179I

EXPROX SARL AU

GOFER AFRIC SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة)

EXPROX SARL AU

شارع املغرب العربي ع ارة الزبي1ي 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

ال16يدي 98 املح دية، 8631)، 

املح دية املغرب

GOFER AFRIC SARL AU شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجس اعي دوار والد 

سيدي عبد النبي شالالت - 8631) 

املح دية املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(36(7

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت) ((1(1 يوليوز) (16 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):)

-صناعة وإصالح هياكل حركبات

-حيكانيك

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)916.

181I
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DELOITTE

دلوات
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DELOITTE

 HAY(ZIANI(NR 1156 AIN(BNI

 MATHAR، 64100، AIN(BNI

MATHAR MAROC

دلوات شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي الزياني 

الزنقة 1156 عين بني حطهر - 

64111 عين بني حطهر املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

415111(1119568

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((4

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)دلوات.

انجاز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حخسلف اشغال البناء.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الزياني الزنقة)1156)عين بني حطهر)-)

64111)عين بني حطهر املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

القادر) عبد  العادل  السيد 

حي الزياني عين بني حطهر) عنوانه)ا))

64111)عين بني حطهر املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

القادر) عبد  العادل  السيد 

حي الزياني عين بني حطهر) عنوانه)ا))

64111)عين بني حطهر املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((6 بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم)35461.

181I

Fidogest

GHASSIR NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fidogest

 GH1 IMM1 N°2 RCE(AL(BADR

 AIN(SEBAA(CASABLANCA،

20300، CASA(MAROC

GHASSIR NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 N° 96, وعنوان حقرها اإلجس اعي

 BD(D’ANFA(ETAGE 09 APPT

 N° 91 RES. LE(PRINTEMPS

 D’ANFA(CASABLANCA. - 20550

CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4456(1

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((119 أكسوبر) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GHASSIR NEGOCE

غرض الشركة بإيجاز):)املساجرة في)

العقار

اإلنعاش العقاري.

 N°( 96, (: عنوان املقر االجس اعي)

 BD( D’ANFA( ETAGE( 09( APPT

 N° 91 RES. LE PRINTEMPS

 D’ANFA(CASABLANCA.(-(20550

.CASABLANCA MAROC

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: حم د) عقيدي  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حم د  عقيدي  السيد 
 ( الرقم) كاليفورنيا  املنظرالعا7 

1511))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حم د  عقيدي  السيد 
 ( الرقم) كاليفورنيا  املنظرالعا7 

1511))الدار البيضاء)املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

أكسوبر)119))تمت رقم)716986.

18(I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE BOULANGERIE ADIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

TARIK BOUABDELLAOUI
 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret،

60000، Oujda(Maroc
STE BOULANGERIE ADIL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي املركب 

الشرفي زنقة E1 رقم 16 وجدة - 
61111 وجدة املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.35311
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تم تعيين) 14)غشت) املؤرخ في)
حسي1 جديد للشركة السيد)ة))عادل)
والبكاي الطاهري وعيساوي ك سي1)

آخر تبعا لقبول اسسقالة املسي1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((4 بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم)1759.

183I

Bureau de La competences consultation

ALL UNIT SERVICES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03

 2EME(ETAGE(LAAYOUNE،

71111، العيون املغرب

ALL UNIT SERVICES شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي الوفاق 
رقم 955.العيون الساقية الح راء.

املغرب - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3(5(7

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((9

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 ALL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.UNIT SERVICES

اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اع ال) البستنة،) اع ال  النظافة،)

اخرى حخسلفة....

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الساقية) 955.العيون  رقم) الوفاق 
العيون) (71111 (- الح راء.املغرب)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
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االدري�سي) حم ود  اح د  السيد 
 111 حصة بقي ة) (1.111 (: السوبالي)

درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
االدري�سي) حم ود  اح د  السيد 
الحكونية طرفاية) السوبالي عنوانه)ا))

71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
االدري�سي) حم ود  اح د  السيد 
الحكونية طرفاية) السوبالي عنوانه)ا))

71111)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
15)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/1791.
188I

حسسأحنة املسنبي لل ماسبة

CHANTIER BOUDA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

حسسأحنة املسنبي لل ماسبة
131 شارع املسنبي الطابق )، 

3111)، بني حالل املغرب
CHANTIER BOUDA شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة بن 
كي1ان حي الزيسون بلوك 5 رقم 1) - 

3111) بني حالل املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.4137

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم) ((1(1 غشت) ((4 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»911.111)درهم»)أي حن)»111.111 
عن) درهم») (1.111.111« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني حالل بساريخ)8))غشت)

1)1))تمت رقم)516.
189I

Advance Center

MARKETING GURU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad،

10020، Rabat(Maroc
Marketing(Guru شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي فيال 9ك4 
زنقة النجد، حي الرياض - 11111 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
145((3

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.Marketing(Guru
وكاالت) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االتصاالت/وسائل اإلعال7)
اسسي1اد وتصدير

السدريب واإلستشارة.
عنوان املقر االجس اعي):)فيال)9ك4 
 11111 (- الرياض) حي  النجد،) زنقة 

الرباط املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: أحشغال) ياسر  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 1111 (: أحشغال) ياسر  السيد  (

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) أحشغال  ياسر  السيد 

 11111 تاحسنا) لوازيس  (41 فيال)

الس ارة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) أحشغال  ياسر  السيد 

 11111 تاحسنا) لوازيس  (41 فيال)

الس ارة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((6 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)19)116.

191I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 STE MARRONVERT SARL
AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين ح ثل قانوني للشركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI

SARL AU

59 شارع االحي1 حوالي عبد هللا، 

54111، خنيفرة املغرب

 STE MARRONVERT SARL AU

»شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجس اعي : ارشكيكن 

ايت شعيب الح ا7 حريرت - 54453 

خنيفرة املغرب.

»تعيين ح ثل قانوني للشركة»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.1819

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

وتبعا) ((1(1 يوليوز) (14 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  جدد  لسعيين حسي1)ين))

امل ثل)ين))القانوني)ين)):)

-)املسوكل حم د

 STE MARRONVERT SARL (-

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد الكائن حقرها)

اإلجس اعي ب):)ارشكيكن ايت شعيب)

الح ا7 حريرت)-)خنيفرة املغرب
عند) السجاري  السجل  رقم 

االقسضاء):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

14)غشت) االبسدائية بخنيفرة بساريخ)

1)1))تمت رقم)193.

19(I

omar esijelmassi

 BOUSHEL«
»PNEUMATIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

omar esijelmassi

 app 5 imm 29 hay(zineb2 dk،

30000، fes(maroc

 «BOUSHEL PNEUMATIQUE«

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 

14 تجزئة الصباح حي الرفايف - 

31111 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(965

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.»BOUSHEL PNEUMATIQUE«

حؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

اإلطارات) بيع  السيارات،) لصيانة 

تجارة حلحقات أو قطع) بالسقصيط،)

غيار السيارات..
 14 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)

تجزئة الصباح حي الرفايف)-)31111 

صفرو املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد بوسهل عبد الرحيم):)351 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
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 151 (: س ية) الحجازي  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيدة بوسهل سناء):)11))حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيدة بوسهل حريم):)151)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد بوسهل ح زة):)151)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

)السيد بوسهل عبد الرحيم):)351 

بقي ة)111)درهم.

 151 (: س ية) الحجازي  السيدة 

بقي ة)111)درهم.

السيدة بوسهل سناء):)11))بقي ة)

111)درهم.

السيدة بوسهل حريم):)151)بقي ة)

111)درهم.

السيد بوسهل ح زة):)151)بقي ة)

111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

الرحيم) عبد  بوسهل  السيد 
املنظر) تجزئة  (78 رقم) عنوانه)ا))

الج يل)31111)صفرو املغرب.

السيدة الحجازي س ية عنوانه)ا))
رقم)78)تجزئة املنظر الج يل)31111 

صفرو املغرب.

عنوانه)ا)) سناء) بوسهل  السيدة 

الرفايف) (14 رقم) الصباح  تجزئة 

31111)صفرو املغرب.

عنوانه)ا)) حريم  بوسهل  السيدة 

الرفايف) (14 رقم) الصباح  تجزئة 

31111)صفرو املغرب.

عنوانه)ا)) ح زة  بوسهل  السيد 
رقم)78)تجزئة املنظر الج يل)31111 

صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) سناء) بوسهل  السيدة 

الرفايف) (14 رقم) الصباح  تجزئة 

31111)صفرو املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((4 االبسدائية بصفرو بساريخ)

1)1))تمت رقم)1/158)1).
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somadik

SOUSS INCHAAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune، 70000، laayoune
maroc

SOUSS INCHAAT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حدينة 
الوحدة الشطر الثاني العيون - 

7111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3(479
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 SOUSS(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.INCHAAT
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العاحة والبناء.
حدينة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الوحدة الشطر الثاني العيون)-)7111 

العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 511 (: طدريفي) حسن  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: املنصوري) ك ال  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: طدريفي) حسن  السيد 

بقي ة)111)درهم.
 511 (: املنصوري) ك ال  السيد 

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حسن طدريفي عنوانه)ا))
حي خط الرحلة)1)زنة زاوية الشيخ رقم)

15)العيون)7111)العيون املغرب.

السيد ك ال املنصوري عنوانه)ا))

 1( شقة) (53 حي ادرار ال16كة ع ارة)

تيكيوين اكادير)8111)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد حسن طدريفي عنوانه)ا))
ي خط الرحلة)1)زنة زاوية الشيخ رقم)

15)العيون)7111)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((8 االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1711.
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STE FACILITY.CASH 

 STE TAPIS VERT HOUARA
SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF(MAROC

 STE TAPIS VERT HOUARA SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

الصفاء رقم )1 حلك حرزوقي ) 

شارع ابن الهيثم جرسيف - 35111 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

18(9

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TAPIS VERT HOUARA SARL

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أشغال) بالسنقيط،) والسقي  الري 

فالحية،)اسسي1اد وتصدير.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 ( حرزوقي) حلك  (1( رقم) الصفاء)

 35111 (- شارع ابن الهيثم جرسيف)

جرسيف املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد حم د ك يمي):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد علوي بلقاسم):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ك يمي  حم د  السيد 

العيون) (35111 العيون) بوكراع 

املغرب.

عنوانه)ا)) بلقاسم  علوي  السيد 

حلك حرزوقي) (1( رقم) تجزئة الصفاء)

))شارع ابن الهيثم جرسيف)35111 

جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) بلقاسم  علوي  السيد 

حلك حرزوقي) (1( رقم) تجزئة الصفاء)

))شارع ابن الهيثم جرسيف)35111 

جرسيف املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ) بجرسيف  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)837.
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SOCIETE KITMIR

كيس ي1 ترافو

KITMIR TRAVAUX 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE KITMIR
 N°98 LOTISSEMENT(EL

 MANZEH، 15100، KHEMISSET
MAROC

 KITMIR TRAVAUX كيس ي1 ترافو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 
املنزه رقم 98 الخ يسات - 15111 

الخ يسات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(9161
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)كيس ي1)

.KITMIR TRAVAUX(ترافو
حقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االع ال والبناء.
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 15111 (- الخ يسات) (98 املنزه رقم)

الخ يسات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 111 (: ملرابط) فردوس  السيدة 
حصة بقي ة)11.111)درهم للحصة.

 911 (: حم د) بويمياوي  السيد 
حصة بقي ة)91.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة فردوس ملرابط عنوانه)ا))
حي رتاحة طريق بن ص يم) (79 رقم)

احذاف ازرو)15111)ازرو املغرب.

السيد بويمياوي حم د عنوانه)ا))

 15111 املنزه) تجزئة  (98 رقم)

الخ يسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد بويمياوي حم د عنوانه)ا))

 15111 املنزه) تجزئة  (98 رقم)

الخ يسات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) بالخ يسات  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.
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STE CAC CONSEIL

 MERKHISS IMPORT ET

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CAC CONSEIL

 N°19 BLOC(J5 CITE(DAKHLA

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

 MERKHISS IMPORT ET

DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي بلوك 4 

رقم )) تجزئة الفرح - 81111 ايت 

حلول املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

18731

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون) إعداد  تم  ((119 حاي) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 MERKHISS IMPORT ET (:

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيجاز):)-االسسي1اد)
والسصدير

-خدحات حعلوحاتية
-السجارة.

 4 بلوك) (: عنوان املقر االجس اعي)
ايت) (81111 (- تجزئة الفرح) ((( رقم)

حلول املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 61.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
11))حصة) (: السيد علي حرخيس)

بقي ة)111)درهم للحصة.
 (11 (: حرخيس) رشيد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
حصة) ((11 (: السيد اح د ازكان)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) حرخيس  علي  السيد 
بلوك)4)رقم))))تجزئة الفرح)81111 

ايت حلول املغرب.
عنوانه)ا)) حرخيس  رشيد  السيد 
 8515( الرخاء) ايت  ادوبلعيد  دوار 

سيدي افني املغرب.
عنوانه)ا)) ازكان  اح د  السيد 
دوار تافراوت ندالشاهد ايت الرخاء)

)8515)سيدي افني املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حرخيس  علي  السيد 
بلوك)4)رقم))))تجزئة الفرح)81111 

ايت حلول املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (17 االبسدائية بانزكان بساريخ)

119))تمت رقم)499).
(11I

FOUZMEDIA

TRANS AZIZ MOUGHIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
TRANS AZIZ MOUGHIT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 59 إقاحة 

حوالي غبدالعزيز شارع حوالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55639
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 TRANS(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.AZIZ MOUGHIT
:)حقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل املسسخدحين
حقاول في نقل السلع.

 59 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
شارع) غبدالعزيز  حوالي  إقاحة 
 14111 (- (4 حوالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عبداملغيث) لقريعة  السيد 
الصفافعة) ملرادسة  دوار  عنوانه)ا))

11)14)سيدي سلي ان املغرب.
السيد عزيز كاسم عنوانه)ا))دوار)
سيدي) (14(11 الصفافعة) ملرادسة 

سلي ان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عبداملغيث) لقريعة  السيد 
الصفافعة) ملرادسة  دوار  عنوانه)ا))

11)14)سيدي سلي ان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
تمت) (- بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

رقم)-.
(11I
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 fiduciaire(tangeroise(d’expertise(comptable

sarl

VENUSTEX SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 fiduciaire(tangeroise(d›expertise
comptable sarl

 (1RESD EL AKHAWAINE RUE
 MOUTANABI(ETAGE(N°3 APPT
 N°4 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
VENUSTEX SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي )65) 
شارع احرارين ا القطعة )65) 

الطابق االول طنجة - 91111 طنجة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117159

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.VENUSTEX SARL AU
(, النسيج) (: غرض الشركة بإيجاز)
للخياطة) لوحدة  وسسغالل  االلبسة 

والوساطة والسصدير واالسسي1اد)
الع ليات) ج يع  عاحة  وبصفة 
املسعلقة بصفة حباشرة او غي1 حباشرة)
عليها) املنصوص  الشركة  باغراض 

بالقانون االسا�سي للشركة.
 (65( (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 (65( القطعة) ا  احرارين  شارع 
الطابق االول طنجة)-)91111)طنجة)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد عبد العالي الفارق):)1.111 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

الفارق) العالي  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي احرارين بمرايين طنجة)

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الفارق) العالي  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي احرارين بمرايين طنجة)

9111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (19 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم))))33).

(1(I

CABINET MARZAK MOHAMMED

PHARMACIE AZURAD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE(LONDON(APPT01
 EL(JADIDA، 24013، EL(JADIDA

MAROC
PHARMACIE AZURAD شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي إقاحة 
األحواج الذهبية ع ارة أ سيدي 
بوزيد - 4115) الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
16815

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PHARMACIE AZURAD

حهنة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصيدلة وكل حا يسعلق بها.

إقاحة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

سيدي) أ  ع ارة  الذهبية  األحواج 

بوزيد)-)4115))الجديدة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 (14.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

(-

 (141 (: بوشعبان) نادية  السيدة 

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة نادية بوشعبان عنوانه)ا))
إقاحة الجوهرة الخضراء)7)رقم أ))اوه)

الجديدة) ((4115 بوزيد) سيدي  ((6

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيدة نادية بوشعبان عنوانه)ا))
إقاحة الجوهرة الخضراء)7)رقم أ))اوه)

الجديدة) ((4115 بوزيد) سيدي  ((6

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة بساريخ)4))غشت)

1)1))تمت رقم)41)5).

(13I

Sté FERRETERIA BOUJIDA SARL AU

 SOCIÉTÉ IAZOUZEN

 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS SARL

 SICTD 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Société Iazouzen Construction

et Travaux Divers SARL

الحسي ة، 111)3، الحسي ة 

املغرب

 Société Iazouzen Construction

 « et(Travaux(Divers(Sarl« SICTD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

الوحدة رقم 1A - 32000 الحسي ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3199

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 Société Iazouzen Construction

.» et(Travaux(Divers(Sarl«(SICTD

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسلفة والبناء.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الحسي ة) (1A(-(32000(الوحدة رقم

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 341 (: بوزيان) يوسف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 331 (: بوزيان) ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد عث ان بوزيان):)331)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بوزيان  يوسف  السيد 

 3(111 ثاوريرت) اربعاء) بينتي  دوار 

الحسي ة املغرب.

السيد ابراهيم بوزيان عنوانه)ا))

 3(111 الج يل) الشاطئ  حي 

الحسي ة املغرب.
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عنوانه)ا)) بوزيان  عث ان  السيد 
الحسي ة) (3(111 كالبونيطا) حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) بوزيان  يوسف  السيد 
 3(111 ثاوريرت) اربعاء) بينتي  دوار 

الحسي ة املغرب
السيد ابراهيم بوزيان عنوانه)ا))
 3(111 الج يل) الشاطئ  حي 

الحسي ة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) بالحسي ة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)484.

(14I

hamzafid

ÉLECTROMÉNAGER IDEAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hamzafid
 12erac3 oujeh(arouss، 50000،

meknes(maroc
électroménager ideal شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي ع ارة 11 
شقة5 ساحة )سبس 716.ج.حكناس - 

51111 حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
51367

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.électroménager ideal

تشغيل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
بازار لألدوات املنزلية يشغل أكث1 حن)

ثالثة أفراد
-)تاجر ج لة لألجهزة املنزلية)؛

أو) األع ال  حخسلف  حقاولين  (-
البناء.

)-)اسسي1اد وتصدير؛
تأجي1،) تأجي1،) حيازة،) إنشاء،) (-
السجارية،) األصول  ج يع  إدارة 
تأجي1،)تركيب،)تشغيل أي حؤسسة،)
تشغيل أو السنازل عن) حيازة،) أخذ،)
ج يع الحقوق والدعاوى القضائية)
بهذه) املسعلقة  االخت1اع  وبراءات 

األنشطة.
استث ار) أي  أعم،) وبصورة  (-
تجاري أو صناعي أو حنقول أو عقاري)
أو حالي أو في رأس املال أو حالحق أو)
ع ليات ح اثلة تسعلق بشكل حباشر)
أو غي1 حباشر باملوضوع أعاله أو التي)

قد تروج له.
عنوان املقر االجس اعي):)ع ارة)11 
شقة5)ساحة))سبس 716.ج.حكناس)-)

51111)حكناس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السيد رشيد بن ابراهيم)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 1111 (: السيد رشيد بن ابراهيم)

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد رشيد بن ابراهيم عنوانه)ا))
الرواحزين) الجديد  الح ا7  (35 رقم)

51111)حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد رشيد بن ابراهيم عنوانه)ا))
الرواحزين) الجديد  الح ا7  (35 رقم)

51111)حكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (13 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)356).

(15I

ازويتي ابراهيم))شخص ذاتي)

EL JAOUANI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ازويتي ابراهيم )شخص ذاتي)
5، ع ارة أسكور، شارع طارق بن 
زياد، 14311، سوق أربعاء الغرب 

املغرب
EL JAOUANI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار 

احغيطن السدر، لالحي ونة - 14311 
سوق أربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(6651

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 EL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.JAOUANI TRANS
نقل) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 
كانوا) سواء) لألغيار،) املسسخدحين 

أشخاص ذاتيين أو حعنويين.
*)النقل الحضري
*)النقل السياحي
*)النقل املدر�سي
*)نقل البضائع
*)النقل املزدوج

*)نقل املسافرين
*)املفاوضات السجارية

*)أشغال حخسلفة
أنواع) ج يع  وتصدير  اسسي1اد  (*
شأنها) حن  التي  واآلليات  العربات 

تمقيق األغراض املذكورة أعاله.
*)وعلى الع و7،)ج يع الخدحات،)
السجارية،) الصناعية،) الع ليات 
املرتبطة) والعقارية  املنقولة  واملالية 
حباشرة) غي1  بطريقة  أو  حباشرة 
بالهدف االجس اعي وبج يع األهداف)

املشابهة.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
احغيطن السدر،)لالحي ونة)-)14311 

سوق أربعاء)الغرب املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد البهلول عبد الرح ان):)511 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد الجعواني عبد العزيز):)51) 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 (51 (: الحاج) املعروفي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الرح ان) عبد  البهلول  السيد 
لالحي ونة) املريجة،) دوار  عنوانه)ا))

14311)سوق أربعاء)الغرب املغرب.
العزيز) عبد  الجعواني  السيد 
السدر،) احغيطن  دوار  عنوانه)ا))
أربعاء) سوق  (14311 لالحي ونة)

الغرب املغرب.
الحاج عنوانه)ا)) املعروفي  السيد 
لالحي ونة) السدر،) احغيطن  دوار 

14311)سوق أربعاء)الغرب املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الرح ان) عبد  البهلول  السيد 
لالحي ونة) املريجة،) دوار  عنوانه)ا))

14311)سوق أربعاء)الغرب املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبسدائية 
رقم) تمت  ((1(1 غشت) (11 بساريخ)

.311/(1(1

(19I

SOLUCIA EXPERTISE

ADVIZEN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 ،CASABLANCA-MAROC
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CASABLANCA MAROC ،(1331

ADVIZEN شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخاحس, 

املعاريف - 1331) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471459

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ADVIZEN

غرض الشركة بإيجاز):)استشارات)

في نظا7 املعلوحات.
 11 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
الخاحس,) الطابق  بالل  عزيز  زنقة 

البيضاء) الدار  ((1331 (- املعاريف)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد زكرياء)بلفقيه):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بلفقيه  زكرياء) السيد 

 3 فرح) (1 شقة) (1 إقاحة بارك طابق)

8811))املح دية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) بلفقيه  زكرياء) السيد 

 3 فرح) (1 شقة) (1 إقاحة بارك طابق)

8811))املح دية املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)58)744.

(11I

ACCOUNTING(&(CONSULTING(COMPANY

 LAVICENNE.
 PHARMACEUTICALS
MOROCCO S.A.R.L A.U

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING

COMPANY

 Batha(n 2 bis(rue(elguabbas

batha، 30110، فاس املغرب

 LAVICENNE.

 PHARMACEUTICALS

MOROCCO S.A.R.L A.U شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 16، 

ع ارة 75 أ الطابق الثالث ج ه 11 

قطعة الزيسون 1 الضحى فاس. - 

31131 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63347

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

حسبوعة) الشركة  تس ية 

ب خسصر) اإلقسضاء) عند 

 LAVICENNE. (: تس يتها)

 P H A R M A C E U T I C A L S

.MOROCCO S.A.R.L A.U

الت1ويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطبي.

شراء،)بيع،)تصنيع،)ترويج،)وتوزيع)
املنسجات الصحية لصيدليات.

اسسي1اد وتصدير..
(،16 :)رقم) عنوان املقر االجس اعي)
 11 أ الطابق الثالث ج ه) (75 ع ارة)
(- فاس.) الضحى  (1 الزيسون) قطعة 

31131)فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السيد ادريس ال16ان�سي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد ادريس ال16ان�سي عنوانه)ا))
السمسية) الش س  رحاة  (19 برقم)
الطالعة الكبي1ة)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد ادريس ال16ان�سي عنوانه)ا))
السمسية) الش س  رحاة  (19 برقم)
الطالعة الكبي1ة)31111)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((9 بساريخ) بفاس  السجارية 

1)1))تمت رقم)1/1858)1).
(15I

AMJAD AUDIT

HASSAN TRAVAUX GHARB
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

AMJAD AUDIT
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°
 APPT 05، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC
 HASSAN TRAVAUX GHARB

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي السال7 
بلوك 36 رقم 16 - 11)14 سيدي 

سلي ان املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.349

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل) ((1(1 يناير) (11 املؤرخ في)

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة 

 HASSAN الوحيد) الشريك  ذات 

حبلغ رأس الها) (TRAVAUX GHARB

حقرها) وعنوان  درهم  (111.111
رقم) (36 اإلجس اعي حي السال7 بلوك)

11)14)سيدي سلي ان املغرب) (-(16

نتيجة ل):)تصفية قبل األوان.

حي) ب  السصفية  حقر  حدد  و 
 14(11 (- (19 رقم) (36 السال7 بلوك)

سيدي سلي ان املغرب.)

و عين):)

املفضل) الحسن  السيد)ة))
36)رقم) وعنوانه)ا))حي السال7 بلوك)

املغرب) سيدي سلي ان  (14(11  16

ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ)8) 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/151.

(16I

STE AGEFICO SARL

FLAMME DU NORD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

)1 شارع ع ر الخيا7 الطابق الثاني 
رقم 4، 91111، طنجة املغرب

FLAMME DU NORD شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي عين 

الحياني زنقة 13 رقم 5 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

116(15
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في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FLAMME DU NORD

توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

على) البضائع  ونقل  الغاز  قنينات 

الصعيد الوطني والدولي.

حي عين) (: عنوان املقر االجس اعي)

 91111 (- (5 رقم) (13 زنقة) الحياني 

طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

111)حصة) (: السيد بويريك حني1)

بقي ة)1.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد بويريك حني1 عنوانه)ا))حي)

 91111 5 13)رقم) عين الحياني زنقة)

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد بويريك حني1 عنوانه)ا))حي)

 91111 5 13)رقم) عين الحياني زنقة)

طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (15 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)438)3).

(18I

DERDABI ACCOUNTING(الدردابي أكونسينغ

 SOCIETE PALOMA DE
CARRETERA NUEVA - شركة 

بالوما دي كاريطيرا نويفا
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 DERDABI الدردابي أكونسينغ
ACCOUNTING

شارع حوالي عبد السال7، رقم 34، 
 AV. الطابق الثاني، رقم 3، املضيق
 MLY(ABDESLAM, N° 34, 2ème

 ،étage, n°3, M›diq، 93200
MAROC املغرب M›DIQ املضيق

 SOCIETE PALOMA DE
CARRETERA NUEVA - شركة 

بالوحا دي كاريطي1ا نويفا شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي املسي1ة 

1-41، ع ارة 1، جناح 41، الطابق 
1، الفنيدق - 93111 الفنيدق 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(7355

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
: تس يتها) ب خسصر   اإلقسضاء)

 SOCIETE PALOMA DE
شركة) (- (CARRETERA NUEVA

بالوحا دي كاريطي1ا نويفا.
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي لألس اك بامل16دات..
املسي1ة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الطابق) (،41 جناح) (،1 ع ارة) (،1-41
الفنيدق) (93111 (- الفنيدق) (،1

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 511.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد حم د أحين):)5.111)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) أحين  حم د  السيد 
(،39 رقم) ليل،) شارع  تجزئة األحي1ة،)

الفنيدق)93111)الفنيدق املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) أحين  حم د  السيد 
(،39 رقم) ليل،) شارع  تجزئة األحي1ة،)

الفنيدق)93111)الفنيدق املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (19 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)363).
((1I

CABINET CONIF SARL AU

RALIM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

CABINET CONIF SARL AU
 LOT(WAFFA(N°244، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
RALIM شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي : حي 

الحرية رقم 386 املح دية - 1)88) 
املح دية املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.11647

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر) ((1(1 يونيو) (31 في) املؤرخ 
حسؤولية) ذات  شركة  (RALIM حل)
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)
وعنوان) درهم  (11.111 رأس الها)
حقرها اإلجس اعي حي الحرية رقم)386 
1)88))املح دية املغرب) (- املح دية)
لعد7 وجود خ16ة ورأس ال،) نتيجة 

والبعد عن املشروع.

و عين):)
وعنوانه)ا)) ل6زع  ربيع  السيد)ة))

 (88(1 املح دية) الحرية  حي  (386

)ة)) ك صفي) املغرب  املح دية 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)

بساريخ)31)يونيو)1)1))وفي حي الحرية)
رقم)386)الطابق السفلي املح دية)-)

1)88))املح دية املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)1)8.

((1I

Advance Center

GRENN BRANDS ( GBS (
إعالن حسعدد القرارات

Advance Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad،

10020، Rabat(Maroc

Grenn(Brands ( Gbs ) »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : 15 شارع 

االبطال الطابق 4 اكدال - 1)111 

الرباط املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.135553

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)1))يناير)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):

اس اعيل) السيد  (: حصص) تفويت 

بنعي�سى يمول)511)سهم بقي ة)111 

درهم للسيد فؤاد حلوان

 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):

ك سي1) سخي  انس  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غي1 حمدودة)

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

 بند رقم)6):)الذي ينص على حايلي):
رأس املال

 بند رقم)7):)الذي ينص على حايلي):

اسهم رأس املال.
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على) ينص  الذي  (: (15 رقم) بند 

حايلي):)تسيي1 الشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((6 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)1))116.

((3I

Advance Center

Godel Maroc
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad،

10020، Rabat(Maroc

Godel Maroc شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي فيال 9ك4 
زنقة النجد، حي الرياض - 11111 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

145((1

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 Godel اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)

.Maroc

تطبيق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

توصيل الطلبات لل نازل.

عنوان املقر االجس اعي):)فيال)9ك4 
 11111 (- الرياض) حي  النجد،) زنقة 

الرباط املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

(: شاهدي) وزاني  نبيل  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.
السيد نبيل وزاني شاهدي):)1111 

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
شاهدي) وزاني  نبيل  السيد 
 7 بلوك 7 فيال) (11 قطاع) عنوانه)ا))

حي الرياض)11111)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
شاهدي) وزاني  نبيل  السيد 
 7 بلوك 7 فيال) (11 قطاع) عنوانه)ا))

حي الرياض)11111)الرباط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)17)116.

((4I

CABINET MARZAK MOHAMMED

PHARMACIE AL BREIJA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE(LONDON(APPT01
 EL(JADIDA، 24013، EL(JADIDA

MAROC
PHARMACIE AL BREIJA شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 
59 ساحة عبد الكريم الخطابي - 

4111) الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
16817

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 حاي) ((8
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PHARMACIE AL BREIJA
حهنة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الصيدلة وكل حا يسعلق بها.
 59 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
ساحة عبد الكريم الخطابي)-)4111) 

الجديدة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 (13.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
(-

 (131 (: املرتجي) ربيعة  السيدة 
بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) املرتجي  ربيعة  السيدة 
فيال)4)تجزئة انفا)) 4111))الجديدة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) املرتجي  ربيعة  السيدة 
فيال)4)تجزئة انفا)) 4111))الجديدة)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ)4))غشت)

1)1))تمت رقم))4)5).
((5I

ULTRA(-(FIDUCIAIRE(SARL(A.U

DOHA CASH SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE(SARL(A.U
رقم 34)، شارع فلسطين حي 

القدس ) ش )، 5111)، خريبكة 
املغرب

DOHA CASH SARL AU شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

حم د السادس رقم )) حي املسي1ة 

خريبكة - 5111) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6467

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((8

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 DOHA(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.CASH SARL AU

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تمويل األحوال.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

حي املسي1ة) ((( حم د السادس رقم)

خريبكة)-)5111))خريبكة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: حوعاد) نجدان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حوعاد  نجدان  السيد 

خريبكة) ((5111  1 ياس ينة) ج  (11

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) حوعاد  نجدان  السيد 

خريبكة) ((5111  1 ياس ينة) ج  (11

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

18)غشت) االبسدائية بخريبكة بساريخ)

1)1))تمت رقم)456.

((6I
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NORD FINANCE

 STE ALTERNATIFS
TRAVAUX

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - (6

 1ER(ETAGE، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

 STE ALTERNATIFS TRAVAUX

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

بادس ع ارة 6 بلوك 3) –الطابق 

الثاني-شقة رقم 11 - 111)3 

MAROC الحسي ة

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3183

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ALTERNATIFS TRAVAUX

تنفيذ) (* (: بإيجاز) غرض الشركة 

بتشييد) املسعلقة  األشغال  ج يع 

ٳعادة) املدنية٬) الهندسة  املباني٬)

بناء) الصباغة٬) الزجاج٬) السمريج٬)
الصحي٬  الصرف  والجسور٬) الطرق 
الطرق٬  حعدات  املياه٬) ٳحدادات 
وج يع أع ال الطرق) الكهرباء) املاء٬)

واملرافق.)

)*)أشغال الت1كيبات الكهربائية.

)*)أشغال السباكة.

الخشب) حن  النجارة  أشغال  (* (

واأللوحنيو7.

)*)وضع الخشب واأللوحنيو7.

)*)اإلنعاش العقاري بصفة عاحة.)

السكنية) العقارات  تطوير  (* ( 

أو الت1ويج الصناعي.

العارية) األرا�سي  وبيع  شراء) (* ( 

األرا�سي الزراعية واملباني) أو املبنية٬)

حن ج يع الفئات.)

و/أو) العارية  األرا�سي  كراء) (* (

الزراعي) املباني لالسسخدا7 السكني٬)

أو السجاري.)

)*)تسويق الرخا7 بج يع أنواعه.

)*)أشغال تركيب الرخا7.

)*)شراء٬)بيع٬)تسويق وتوزيع حواد)

أو) الج لة  نصف  بالج لة٬) البناء٬)

بالسقسيط.

)*)بيع العقاقي1.

)*)تصدير وتسويق حواد البناء.

)*)بيع و/أو تأجي1 االآلت واملعدات)

الالزحة لسنفيذ األشغال العاحة.

س سرة٬  بيع٬) شراء٬) تجارة٬) (* (

نصف) بالج لة٬) وتسويق  توزيع 

الج لة أو بالسقسيط ج يع املنسجات)

واملواد.

)*)النقل الوطني للبضائع.)

بصفة) واالسسي1اد  السصدير  (* (

عاحة.

)*)البموث٬)دراسة أي حشروع.

)*)تشغيل٬)شراء)وبيع ج يع براءات)

والعالحات) الت1اخيص  اإلخت1اع٬)

الشركة) ب وضوع  املسعلقة  السجارية 

داخل املغرب والخارج.)

الصناعية٬  الع ليات  ج يع  (* (

السجارية واملالية ذات صلة حباشرة ٲو)

غي1 حباشرة حع حوضوع الشركة.)

الغي1) ٲو  املباشرة  املشاركة  (* (

ٲو) الشركات  حن  ٲي  في  املباشرة 

املقاوالت ذات حوضوع ح اثل.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

–الطابق) ((3 بلوك) (6 ع ارة) بادس 

 3(111 (- (11 رقم) الثاني-شقة 

.MAROC(الحسي ة

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 
100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد بنعلي أنس):)1.111)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد بنعلي أنس عنوانه)ا))زنقة)
 3(111 )1)حي املنزه) ح ر الي ن رقم)

.maroc الحسي ة٬
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد بنعلي أنس عنوانه)ا))زنقة)
 3(111 )1)حي املنزه) ح ر الي ن رقم)

maroc الحسي ة٬
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) بالحسي ة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)455.
((8I

رحزي لالستشارات

AHL EL KHOURCHI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

رحزي لالستشارات
شارع 4) نون16 ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 11 شقة رقم 11 
العيون، 71111، العيون املغرب

AHL EL KHOURCHI شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي : شارع 
حوالي يوسف رقم 98 العيون - 

71111 العيون املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.8587

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في)1))يوليوز)1)1))تقرر حل)
ذات) شركة  (AHL EL KHOURCHI
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 
الوحيد حبلغ رأس الها)111.111.111 
درهم وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع)
(- العيون) (98 رقم) يوسف  حوالي 
للقد) نتيجة  املغرب  العيون  (71111
صالحياتها) ج يع  الشركة  اسسوفت 

التي أسست حن أجلها.

و عين):)

الخور�سي) النع ة  السيد)ة))

اسا) اشاش  عين  حي  وعنوانه)ا))

)ة)) العيون املغرب ك صفي) (71111

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)

شارع) وفي  ((1(1 يوليوز) ((1 بساريخ)

(- العيون) (98 رقم) يوسف  حوالي 

71111)العيون املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/5131.

(31I

حكسب أحنزوي

أنفراطيل
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

حكسب أحنزوي

شارع روسيا إقاحة النيل بلوك »س» 
رقم 1، 91111، طنجة املغرب

أنفراطيل شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

 134B وعنوان حقرها اإلجس اعي

شارع إنجلت1ا الطابق األول رقم ) - 

91111 طنجة املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19377

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)11)يوليوز)1)1))تم اإلعال7)

بوفاة الشريك الهواري أزملاط وتوزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (1(1 يونيو) (13 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):)
 1(5 ( رشيدة بلحسن،) السيد)ة))

حصة.

 175 ( أزملاط،) حنان  السيد)ة))

حصة.

 175 ( أزملاط،) عايدة  السيد)ة))

حصة.

 175 ( أزملاط،) بشرى  السيد)ة))

حصة.
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 351 ( أزملاط،) ياسين  السيد)ة))

حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((6 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)44)33).

(3(I

 ETUDE(MAÎTRE(ZAKARIA(ELMAGHRAOUI(,

NOTAIRE

بنايات الورود

BINAYAT AL WORODE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA

ELMAGHRAOUI , NOTAIRE

3) زنقة كارنو، الطابق السادس 

حكسب رقم 8 طنجة، 91111، 

طنجة املغرب

 BINAYAT AL بنايات الورود

WORODE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي عزيب 

الحاج قدور تجزئة االسرة ) البديع 
رقم 47 ب - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117((9

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

بنايات) (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.BINAYAT AL WORODE(الورود

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.

عزيب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

البديع) (( الحاج قدور تجزئة االسرة)
رقم)47)ب)-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

 34 (: السيد عبد الواحد ع اري)
حصة بقي ة)34.111)درهم للحصة.

 33 (: الهادي ع اري) السيد عبد 
حصة بقي ة)33.111)درهم للحصة.

حصة) (33 (: السيد اح د ع اري)
بقي ة)33.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

ع اري) الواحد  عبد  السيد 
عزيب الحاج قدور تجزئة) عنوانه)ا))
 91111 ب) (47 البديع رقم) (( االسرة)

طنجة املغرب.
ع اري) الهادي  عبد  السيد 
عزيب الحاج قدور تجزئة) عنوانه)ا))
 91111 ب) (47 البديع رقم) (( االسرة)

طنجة املغرب.
عنوانه)ا)) ع اري  اح د  السيد 
االسرة) تجزئة  قدور  الحاج  عزيب 
طنجة) (91111 ب) (47 البديع رقم) ((

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
ع اري) الواحد  عبد  السيد 
عزيب الحاج قدور تجزئة) عنوانه)ا))
 91111 ب) (47 البديع رقم) (( االسرة)

طنجة املغرب
عنوانه)ا)) ع اري  اح د  السيد 
االسرة) تجزئة  قدور  الحاج  عزيب 
طنجة) (91111 ب) (47 البديع رقم) ((

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)91)33).
(33I

NORD FINANCE

STE PETRADIB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - (6

 1ER(ETAGE، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

STE PETRADIB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

العطاوية رقم 18 - 111)3 

.MAROC الحسي ة
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(85

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((1(1 غشت) ((4 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

أي) درهم») (6.000.000,00«

إلى) درهم») (4.000.000,00« حن)

 »10.000.000,00)درهم»)عن طريق):

الشركة) ديون  حع  حقاصة  إجراء)

املحددة املقدار واملسسمقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) بالحسي ة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)483.

(35I

حكسب املحاسبة

 AM GLOBAL
MANAGEMENT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكسب املحاسبة

16 زنقة سال السعادة )، 15111، 

الخ يسات املغرب

 AM GLOBAL MANAGEMENT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 41 حلسقى 
زنقة أيت بويميى وزنقة الخزازنة - 

15111 الخ يسات املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(9169

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 AM (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GLOBAL MANAGEMENT

غرض الشركة بإيجاز):)بيع اللواز7)

السجهيزات) بيع  املكسبية-املساجرة-)

الطبية-)األشغال املخسلفة أو البناء)–)

بيع السجهيزات الفالحية.

عنوان املقر االجس اعي):)41)حلسقى)
(- الخزازنة) وزنقة  بويميى  أيت  زنقة 

15111)الخ يسات املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: الحارتي) أحال  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) الحارتي  أحال  السيدة 
النصر) حي  الوردانيين  زنقة  (6(

15111)الخ يسات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) الحارتي  أحال  السيدة 
النصر) حي  الوردانيين  زنقة  (6(

15111)الخ يسات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) بالخ يسات  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)6)11.

(37I

TARRAS IMAD

 SOCIETE DIJA GROUP
MEDITERRANEEN

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TARRAS IMAD

 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI،

16200، OUAZZANE(MAROC

 SOCIETE DIJA GROUP

 MEDITERRANEEN
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 11 درب 

دار السقاف حيالة حي طيلول - 

11)16 وزان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1613

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

: تس يتها) ب خسصر   اإلقسضاء)

 SOCIETE DIJA GROUP

.MEDITERRANEEN

:)حقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

الصيد البمري.

درب) (11 (: عنوان املقر االجس اعي)

(- طيلول) حي  حيالة  السقاف  دار 

11)16)وزان املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد عبد السال7 الجباري):)511 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد عبد الجليل الجباري):)511 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الجباري) السال7  عبد  السيد 

عنوانه)ا))11)درب دار السقاف حيالة)

حي طيلول)11)16)وزان املغرب.
الجباري) الجليل  عبد  السيد 

عنوانه)ا))11)درب دار السقاف حيالة)

حي طيلول)11)16)وزان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الجباري) السال7  عبد  السيد 

عنوانه)ا))11)درب دار السقاف حيالة)

حي طيلول)11)16)وزان املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (19 بساريخ) بوزان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)853).

(41I

FOUZMEDIA

PLATINUM PUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

PLATINUM PUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 6 زنقة 

حوالي سلي ان اقاحة يوسف 5 حمل 
رقم 6 - 14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

481(1

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((117 أكسوبر) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PLATINUM PUB

غرض الشركة بإيجاز):)حطبعة

حقاول في االشهار.
زنقة) (6 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

حوالي سلي ان اقاحة يوسف)5)حمل)
رقم)6)-)14111)القنيطرة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

 3 عنوانه)ا)) كريم  يداد  السيد 
زنقة ع ر الخطاب الشقة)14 14111 

القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا)) حم د  بداد  السيد 
 14111 الفطواكي) ح ان  شارع  (96

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
 3 عنوانه)ا)) كريم  يداد  السيد 
زنقة ع ر الخطاب الشقة)14 14111 

القنيطرة املغرب
عنوانه)ا)) حم د  بداد  السيد 
 14111 الفطواكي) ح ان  شارع  (96

القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
تمت) (- بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

رقم)-.
(41I

malartci

ABDELALI LILJANI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

malartci
 bd(abdelkrim(al(khattabi(imm

 assalam 2eme(etage(BENI
 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
ABDELALI LILJANI SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي رقم اقاحة السال7 
الطابق الثاني رقم )1 بني حالل - 

3111) بني حالل املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.9763

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تقرر) ((1(1 يوليوز) ((4 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
حبلغ) (ABDELALI LILJANI SARL
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)
الكريم) حقرها اإلجس اعي شارع عبد 
الطابق) اقاحة السال7  الخطابي رقم 
الثاني رقم))1)بني حالل)-)3111))بني)
حالل املغرب نتيجة ل):)حل الشركة.

و حدد حقر السصفية ب شارع عبد)
السال7) اقاحة  رقم  الخطابي  الكريم 

(- حالل) بني  (1( رقم) الثاني  الطابق 
3111))بني حالل املغرب.)

و عين):)
املبسوط) هللا  عبد  السيد)ة))
وعنوانه)ا))دوار حصلى سيدي عي�سى)
 (3111 الن ا) اوالد  السبت  سوق 
)ة)) ك صفي) املغرب  السبت  سوق 

للشركة.
)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني حالل بساريخ)6))غشت)

1)1))تمت رقم)498.

(4(I

UNIVERS JOUHARI

PLANCHA MADERA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

UNIVERS JOUHARI
81 شارع حوالي سلي ان الطابق ) 
الرقم 1 عين السبع، 1591)، الدار 

البيضاء املغرب
PLANCHA MADERA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي طريق 

سطات كلم 1.5 اوالد فرج - )431) 
الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
16735

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PLANCHA MADERA
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

ج يع انواع الخشب.
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طريق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 (431( (- 1.5)اوالد فرج) سطات كلم)

الجديدة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
حصة) (341 (: السيد شبي شفيق)

بقي ة)34.111)درهم للحصة.
حصة) (331 (: السيد شبي جالل)

بقي ة)33.111)درهم للحصة.
 331 (: السال7) عبد  شبي  السيد 
حصة بقي ة)33.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد شبي شفيق عنوانه)ا))فيال)
الجديدة) ((4111  ( تجزئة ياقوت) (4

املغرب.
السيد شبي جالل عنوانه)ا))فيال)
الجديدة) ((4111  ( تجزئة ياقوت) (4

املغرب.
السيد شبي عبد السال7 عنوانه)ا))
 ( الطابق) (31 رقم) حكي ة  تجزئة 

4111))الجديدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد شبي شفيق عنوانه)ا))فيال)
الجديدة) ((4111  ( تجزئة ياقوت) (4

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ)15)غشت)

1)1))تمت رقم)5166).
(43I

FIL CONSEIL

CAFE ALPHA TERASSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

FIL CONSEIL
رقم 5 شارع الجيش امللكي املدينة 
الجديدة، 51111، حكناس املغرب
CAFE ALPHA TERASSE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي الطابق 

االر�سي ب ج وعة »أ» رقم 143 البا 
سسين - 51111 حكناس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.49137
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((1(1 غشت) (11 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»11.111))درهم»)أي حن)»111.111 
عن) درهم») (311.111« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((7 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)449).

(44I

AMJAD AUDIT

ALSIC TRAVAUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD AUDIT
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°
 APPT 05، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC
ALSIC TRAVAUX شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 
اللي ون بلوك 11 رقم )1 - 11)14 

سيدي سلي ان املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(933

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 ALSIC (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.TRAVAUX

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
البناء)املخسلفة،)اإلسسغالل الغابوي،)

نقل السلع.
حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 14(11 (- (1( رقم) (11 اللي ون بلوك)

سيدي سلي ان املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد الشكاري عبد هللا):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
هللا) عبد  الشكاري  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة الوفاء)1)رقم))181 

14111)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
هللا) عبد  الشكاري  السيد 
عنوانه)ا))تجزئة الوفاء)1)رقم))181 

14111)القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ)5) 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/146.

(45I

STE ARSALAN CHAOUIA

 STE KAMAL OUARAK DE
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 
 SETTAT ،(6111 ،843 163 ص.ب

MAROC
 STE KAMAL OUARAK DE
TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجس اعي دوار 

لقواوسة ج اعة حزاحزة جنوبية 
سطات - 6111) سطات املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5379

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 غشت) (11 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):)نقل البضائع للغي1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
7))غشت) االبسدائية بسطات بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)/1137.

(46I

COVTEX

COVTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COVTEX
 RUE AIT OURIR 13

 QUARTIER BOURGOGNE
 BD(MLY(YOUSSEF، 20040،

CASABLANCA MAROC
COVTEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 13 زنقة 
آيت أورير حي بوركون - 1141) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

464489
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.COVTEX
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسوجات.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجس اعي)
 (1141 (- بوركون) حي  أورير  آيت 

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
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 511 (: أبوطارق) عبد هللا  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: وتيق) السعدية  السيدة 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

أبوطارق) هللا  عبد  السيد 
زنقة) ب  بلوك  الضرابنة  عنوانه)ا))
 (718( بوسكورة النواصر) (9 رقم) (5

الدارالبيضاء)املغرب.
وتيق) السعدية  السيدة 
زنقة) ب  بلوك  الضرابنة  عنوانه)ا))
 (718( بوسكورة النواصر) (9 رقم) (5

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
أبوطارق) هللا  عبد  السيد 
زنقة) ب  بلوك  الضرابنة  عنوانه)ا))
 (718( بوسكورة النواصر) (9 رقم) (5

الدارالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)738434.
(47I

FOUZMEDIA

ALISYA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
ALISYA FOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 59 اقاحة 

حوالي عبدالعزيز شارع حوالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55673
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 ALISYA(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.FOOD
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الس ك الطري بالج لة
بيع الخضر والفواكه بالج لة.

 59 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
شارع) عبدالعزيز  حوالي  اقاحة 
 14111 (- (4 حوالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) اية  حهيدي  السيد 
قصبة حهدية) (94( الرقم) (( سكسور)

14111)القنيطر املغرب.
عنوانه)ا)) علي  حهيدي  السيد 
قصبة حهدية) (94( الرقم) (( سكسور)

14111)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) علي  حهيدي  السيد 
قصبة حهدية) (94( الرقم) (( سكسور)

14111)القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
تمت) (- بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

رقم)-.
(48I

STE ARSALAN CHAOUIA

 STE KAMAL OUARAK DE
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين حسي1 جديد للشركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 
 SETTAT ،(6111 ،843 163 ص.ب

MAROC
 STE KAMAL OUARAK DE
TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار 
لقواوسة ج اعة حزاحزة جنوبية 
سطات - 6111) سطات املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5379
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تم تعيين) 11)غشت) املؤرخ في)
وراق) حسي1 جديد للشركة السيد)ة))
لقبول) تبعا  وحيد  ك سي1  ايوب 

اسسقالة املسي1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
7))غشت) االبسدائية بسطات بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)/1137.
(49I

اءت انية عبد الرحيم

 ATELIER HOURRI
ARCHITECTE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اءت انية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9، 15111، الخ يسات املغرب

 ATELIER HOURRI ARCHITECTE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي الرقم )5 
زنقة أبو بكر الصديق الخ يسات - 

15111 الخ يسات املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(9177

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
.ATELIER HOURRI ARCHITECTE

حهندس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
حع اري.

عنوان املقر االجس اعي):)الرقم))5 
(- زنقة أبو بكر الصديق الخ يسات)

15111)الخ يسات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: حم د) حوري  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) حم د  حوري  السيد 
 1( إقاحة حهدي) أ  ع ارة  (18 الرقم)
سال) (11114 بطانة) السراغنة  زنقة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حم د  حوري  السيد 
 1( إقاحة حهدي) أ  ع ارة  (18 الرقم)
سال) (11114 بطانة) السراغنة  زنقة 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ) بالخ يسات  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم))51.
(51I

FIDORO(MULTI-SERVICES

 KARIM MALIKA DAKHLA
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDORO(MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA(MAROC
 KARIM MALIKA DAKHLA
TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 
السال7، شارع امليناء، رقم 8، 

الداخلة. - 73111 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16173
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في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 KARIM(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.MALIKA DAKHLA TRANSPORT

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السياحي الطرقي..

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(،8 رقم) امليناء،) شارع  السال7،)

الداخلة.)-)73111)الداخلة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: السيد عبد الكريم اغيلس)

حصة بقي ة)100,00)درهم للحصة.

 511 (: بولحديد) حليكة  السيدة 

حصة بقي ة)100,00)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

اغيلس) الكريم  عبد  السيد 

الدار) ((718( النواصر) عنوانه)ا))

البيضاء)املغرب.

السيدة حليكة بولحديد عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  ((718( النواصر)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

اغيلس) الكريم  عبد  السيد 

الدار) ((718( النواصر) عنوانه)ا))

البيضاء)املغرب

السيدة حليكة بولحديد عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  ((718( النواصر)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)649.

(5(I

TARRAS IMAD

STE EROUTRAV
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI،

16200، OUAZZANE(MAROC
STE EROUTRAV شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي ع ارة 31 
تجزئة املنظر الج يل حي العدير رقم 

6 - 11)16 وزان املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1619

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.EROUTRAV
:)حقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

االشغال املخسلفة
نقل البضائع لحساب الغي1.

عنوان املقر االجس اعي):)ع ارة)31 
تجزئة املنظر الج يل حي العدير رقم)

6)-)11)16)وزان املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد عادل الرتني):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) الرتني  عادل  السيد 
 (1 الياس ين رقم) حي اكادير تجزئة 

11)16)وزان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) الرتني  عادل  السيد 
 (1 الياس ين رقم) حي اكادير تجزئة 

11)16)وزان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بساريخ) بوزان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)858).
(54I

STE GEST CLA COM SARL

 STE INTER LINE
MARQUAGE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V
 TINGHIR، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE INTER LINE MARQUAGE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار 
واكليم تنغي1 - 45811 تنغي1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

731
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((8
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.INTER LINE MARQUAGE SARL
:)-1اشغال) غرض الشركة بإيجاز)

التشوير الطرقي
-2)االسسي1اد والسصدير

-3النطافة.
دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

واكليم تنغي1)-)45811)تنغي1 املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 
درهم،)حقسم كالسالي):)

حصة) (41 (: ح و) زكيط  السيد 
بقي ة)111)درهم للحصة.

عبد) حوالي  الفاطمي  السيد 
 111 بقي ة) حصة  (31 (: الرح ان)

درهم للحصة.
حصة) (31 (: اولحو حسن) السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) ح و  زكيط  السيد 
تنغي1) (45811 تنغي1) احيضر  انونز7 

املغرب.
عبد) حوالي  الفاطمي  السيد 
الرح ان عنوانه)ا))دوار واكليم تنغي1)

45811)تنغي1 املغرب.
عنوانه)ا)) حسن  اولحو  السيد 
تنغي1) هاني  ايت  تعدادت  قصر 

45811)تنغي1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) ح و  زكيط  السيد 
تنغي1) (45811 تنغي1) احيضر  انونز7 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (18 بساريخ) بتنغي1  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)517.

(55I

اءت انية عبد الرحيم

ADAM PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

اءت انية عبد الرحيم
زنقة أبو العالء املعري حي الوحدة 
رقم 9، 15111، الخ يسات املغرب

ADAM PLUS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 
الصحراء املغربية حي الكراحة )1 
الخ يسات - 15111 الخ يسات 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 

(9171

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 ADAM(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.PLUS

تمويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األحوال وج يع املعاحالت.

زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 1( الكراحة) حي  املغربية  الصحراء)

الخ يسات) (15111 (- الخ يسات)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: زكرياء) بنسعيد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: ج يلة) الرا�سي  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) زكرياء) بنسعيد  السيد 

زنقة بني وليد حي النصر) (14 الرقم)

15111)الخ يسات املغرب.

السيدة الرا�سي ج يلة عنوانه)ا))

إطاليا)111111)بوالسينو إطاليا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) زكرياء) بنسعيد  السيد 

زنقة بني وليد حي النصر) (14 الرقم)

15111)الخ يسات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) بالخ يسات  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)499.

(56I

FOUZMEDIA

 SOCIETE SABRI
PROMOTEUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE SABRI PROMOTEUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 3) ع ارة 

فلوري 11 زنقة انوال الرقم 4 - 
14111 القنيطرى املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
55647

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE SABRI PROMOTEUR
االتغاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

الغقاري.
عنوان املقر االجس اعي):)3))ع ارة)
(- (4 الرقم) انوال  زنقة  (11 فلوري)

14111)القنيطرى املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) شاهيد  ص16ي  السيد 
حي الربيع) (5(47 الرقم) (((5 الزنقة)

14111)القنيطرة املغرب.
السيدة زرهان الكبي1ة عنوانه)ا))
جي الرج ة) ((471 الرقم) (71 الزنقة)

14111)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) شاهيد  ص16ي  السيد 
حي الربيع) (5(47 الرقم) (((5 الزنقة)

14111)القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
تمت) (- بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

رقم)-.

(57I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE TB PRODEXTRA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 1) شارع االحي1 حوالي عبد هللا، 

71111، العيون املغرب
STE TB PRODEXTRA شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 
الراحة بقعة رقم 674 العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3(715

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (16
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE TB(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.PRODEXTRA
إنساج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
إنساج) (- املجالية) املنسوجات  وتث ين 

وتسويق الكسكس.
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- العيون) (674 رقم) بقعة  الراحة 

71111)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيد حصطفى السوبالي)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حصطفى السوبالي عنوانه)ا))
طرفاية) (71151 طرفاية) الحكونية 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد حصطفى السوبالي عنوانه)ا))
طرفاية) (71151 طرفاية) الحكونية 

املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
6))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1953.

(58I

TARRAS IMAD

SOCIETE KHRIFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI،

16200، OUAZZANE(MAROC
SOCIETE KHRIFI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي عين دريج 

املركز - 11)16 وزان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1615
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE KHRIFI
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي1.
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حقاول في االشغال املخسلفة.

عنوان املقر االجس اعي):)عين دريج)

املركز)-)11)16)وزان املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: الخريفي) اساحة  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: الخريفي) سها7  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد اساحة الخريفي عنوانه)ا))
السهول) جابر  اوالد  جابر  اوالد  دوار 

سال)1111)سال املغرب.

السيدة سها7 الخريفي عنوانه)ا))

حركز عين دريج ملجاعرة)11)16)وزان)

ملغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد اساحة الخريفي عنوانه)ا))
السهول) جابر  اوالد  جابر  اوالد  دوار 

سال)1111)سال املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) بوزان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)855).

(59I

Advance Center

Modcod
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجس اعي للشركة

Advance Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad،

10020، Rabat(Maroc

Modcod شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي فيال 9ك4 
زنقة النجد حكسب رقم ر1، ر3 حي 

الرياض 6) شارع ع ر ابن الخطاب 

شقة رقم 8 اكدال 1)111 الرباط 

املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(8535

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم تمويل) ((1(1 حاي) ((5 املؤرخ في)

حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

زنقة النجد حكسب رقم) 9ك4) »فيال)

ر1،)ر3)حي الرياض)6))شارع ع ر ابن)

 111(1 8)اكدال) الخطاب شقة رقم)

9ك4)زنقة) إلى)»فيال) الرباط املغرب»)

النجد حكسب رقم ر1،)ر3)حي الرياض)

-)11111)الرباط املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((6 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)18)116.

(61I

TARIK BOUABDELLAOUI

 STE AMAMOGLOB

TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay(angad(rue(c18 n41 lazaret،

60000، Oujda(Maroc

 STE AMAMOGLOB TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي : تجزئة 

املبادرة زنقة إشعاع 13 رقم 13 

وجدة - 61111 وجدة املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.34845

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)13)يوليوز)1)1))تقرر حل)

 STE AMAMOGLOB TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة حبلغ)

وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

حقرها اإلجس اعي تجزئة املبادرة زنقة)

 61111 (- وجدة) (13 رقم) (13 إشعاع)

تمقيق) لعد7  نتيجة  املغرب  وجدة 

الهدف االجس اعي للشركة.

و عين):)
تاحر شاهين وعنوانه)ا)) السيد)ة))
 8B RUE JAQUES OZANAM
 11111 OYONNAX FRANCE
)ة)) ك صفي) فرنسا  باريس  (11111

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)
تجزئة) وفي  ((1(1 يوليوز) (13 بساريخ)
 13 رقم) (13 إشعاع) زنقة  املبادرة 

وجدة)-)61111)وجدة املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم)1786.
(61I

OSB CONSEIL

 AGRO BEST TECHNOLOGY
ATLAS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OSB CONSEIL
 APPT N°( IMM KARAMI 1(3
 RUE EL FARABI CITE DAKHAL
ADADIR،(8000،(AGDIR(MAROC

 AGRO BEST TECHNOLOGY
حسؤولية) ذات  شركة  (ATLAS

حمدودة ذات الشريك الوحيد
رقم) اإلجس اعي  حقرها  وعنوان 
816)حكرر ب حي الصناعي ايت حلول)

-)86151)ايت حلول املغرب
حسؤولية) ذات  شركة  تأسيس 

حمدودة ذات الشريك الوحيد)
رقم السقييد في السجل السجاري):)

(1967
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 AGRO(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.BEST TECHNOLOGY ATLAS

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
األس دة واألدوية الفالحية/السصدير)

واإلست1اد.
عنوان املقر االجس اعي):)رقم)816 
(- حلول) ايت  الصناعي  حي  حكرر ب 

86151)ايت حلول املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: الخضري) علي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) الخضري  علي  السيد 
لحسن) سيدي  اهل  البوايس  دوار 

صفرو))31111)صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) الخضري  علي  السيد 
لحسن) سيدي  اهل  البوايس  دوار 

صفرو)31111)صفرو املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((7 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1371.

(6(I

حركز الجبايات واملحاسبة

FARIRA TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حركز الجبايات واملحاسبة
رقم 31 الطابق الرابع ع ارة احنار، 

86351، انزكان املغرب
FARIRA TRANS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شقة رقم 
11 ح ر 1) بلوك B حي الحرش ايت 

حلول - 86151 ايت حلول املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(1965



11335 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FARIRA TRANS

غرض الشركة بإيجاز):)

املحلية والدولية) البضائع  نقل  (-

نيابة عن الغي1.

-)اسسي1اد وتصدير.

-)وكيل الشحن.

عنوان املقر االجس اعي):)شقة رقم)

1))بلوك)B)حي الحرش ايت) 11)ح ر)

حلول)-)86151)ايت حلول املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: ياسين) الرغاي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ياسين  الرغاي  السيد 

ايت) الحرش  حي  ((11 رقم) (4 بلوك)

حلول)86151)ايت حلول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) ياسين  الرغاي  السيد 

ايت) الحرش  حي  ((11 رقم) (4 بلوك)

حلول)86151)ايت حلول املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((7 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1369.

(63I

SAGASUD

AUTO-MATROUF
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االحي1 حوالي عبد هللا رقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
AUTO-MATROUF شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 
الوكالة 1 بلوك ف رقم 315 - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3(7(3

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (19
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
AUTO-(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.MATROUF
حيكانيك) (: غرض الشركة بإيجاز)
عا7 بيع قطع الغيار واجزاء)السيارات)
املسسع لة) السيارات  تجارة  الفي1اي 
نشاط) كل  وتصدير  اسسي1اد  تجارة 

تجاري صناعي خدحاتي.
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الوكالة)1)بلوك ف رقم)315)-)71111 

العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
(: حت1وف) الرحيم  عبد  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

حت1وف) الرحيم  عبد  السيد 
 11 الزنقة) (1( حي النهضة) عنوانه)ا))
الفقيه بن صالح) ((3(11  48 الرقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
حت1وف) الرحيم  عبد  السيد 
 11 الزنقة) (1( حي النهضة) عنوانه)ا))
الفقيه بن صالح) ((3(11  48 الرقم)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
6))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم))196.

(64I

FIDUCIAIRE AL QODS

 PHARMACIE ZOHOUR
ATLAS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL QODS
 ANGLE AV MED V ET 363

 HASSAN(II 3° ETAGE، 23000،
BENI MELLAL MAROC

 PHARMACIE ZOHOUR ATLAS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
 AV MED وعنوان حقرها اإلجس اعي
 V(IMM 7 N° 06 - 23000 BENI

MELLAL MAROC
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11345

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (18
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PHARMACIE ZOHOUR ATLAS
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 PHARMACIE VENDANT EN

.DETAIL
 AV MED(:(عنوان املقر االجس اعي
 V( IMM( 7( N°( 06( -( 23000( BENI

.MELLAL MAROC
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السيدة خولة الحصاري)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الحصاري) خولة  السيدة 
عنوانه)ا))أوالد ح دان ع ارة حبارك)
بني حالل) ((3111 14 بلوك ب الرقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الحصاري) خولة  السيدة 
عنوانه)ا))أوالد ح دان ع ارة حبارك)
بني حالل) ((3111 14 بلوك ب الرقم)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني حالل بساريخ)7))غشت)

1)1))تمت رقم))51.

(65I

somadik

AIT BAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune، 70000، laayoune
maroc

AIT BAL TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 
الوفاق بلوك ج رقم 1157 العيون - 

7111 العيون املغرب



عدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1))الجريدة الرسمية   11336

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3(477

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 AIT (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BAL TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
1157)العيون)-) الوفاق بلوك ج رقم)

7111)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 511 (: بال) ايت  العربي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: بورحيم) حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: بال) ايت  العربي  السيد 

بقي ة)111)درهم.
 511 (: بورحيم) حم د  السيد 

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد العربي ايت بال عنوانه)ا))
انزكا7) (8111 اكادير) انزا  تدارت  حي 

املغرب.
السيد حم د بورحيم عنوانه)ا))
 8111 انزكان) تراست  (9(1 زنقة)

اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد العربي ايت بال عنوانه)ا))
اكادير) (8111 حي تدارت انزا اكادير)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((8 االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/1711.
(66I

حكسب السوتيق

 JULANO PROPERTIES«
»SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

حكسب السوتيق
اقاحة ياس ينة 3 زنقة ابن العريف 
حكسب 5 الطابق ) املعاريف الدار 
البيضاء، 1111)، الدار البيضاء 

املغرب
 JULANO(PROPERTIES« SARL

AU» شركة ذات حسؤولية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي كلم 18 
الحي الصناعي، بوسكورة - 11)1) 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.366(51

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت) ((1(1 يوليوز) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))بليدة طوليدانو)
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (1.111
1.111)حصة لفائدة السيد))ة))لورا)

بينيستي بساريخ)4))يوليوز)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743718.
(67I

Sté(ATM(-(art(tendance(management-sarl

sté friouato glace- sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Sté(ATM - art(tendance
management-sarl

شارع قسو حداح، ع ارة بنعص ان، 
شقة ) تازة تازة الجديدة، 35111، 

تازة املغرب
sté(friouato(glace- sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 351 حي 
املسعودية تازة تازة املغرب 35111 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5471

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 sté (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.friouato(glace-(sarl
السجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والخدحات.
حي) (351 (: عنوان املقر االجس اعي)
 35111 املغرب) تازة  تازة  املسعودية 

تازة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 (1.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
111)حصة) السيد نصي1ي عزيز):)

بقي ة)111)درهم للحصة.
 111 (: السيد حم د احين لصفر)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) عزيز  نصي1ي  السيد 
الرزين) زنقة  (7 ك) بسوك  (13 قطاع)
الرباط) (11111 الرباط) الرياض  حي 

املغرب.
لصفر) احين  حم د  السيد 
عنوانه)ا))55)حج ب حي الحسني تازة)

35111)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) عزيز  نصي1ي  السيد 
الرزين) زنقة  (7 ك) بسوك  (13 قطاع)
الرباط) (11111 الرباط) الرياض  حي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بسازة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)374.

(68I

Legalservices

Chez ETAMINI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Legalservices

 Casablanca(Casablanca،

Maroc 1111)، الدارالبيضاء

Chez ETAMINI شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 65) شارع 

الزرقطوني الطابق الساسع رقم )9 - 

1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469977

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 Chez (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.ETAMINI

تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السجزئة والج لة لألغذية العاحة)؛

السجارة بأنواعها.

اسسي1اد وتصدير؛.

 (65 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق الساسع رقم)

)9)-)1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد حم د الس يني):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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عنوانه)ا)) الس يني  حم د  السيد 
بوعزة) دار  الدهوبة  عزوز  اوالد  دوار 
الدارالبيضاء) ((1111 النواصر)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) الس يني  حم د  السيد 
بوعزة) دار  الدهوبة  عزوز  اوالد  دوار 
الدارالبيضاء) ((1111 النواصر)

املغرب
(- بساريخ) تم اإليداع القانوني ب-)

تمت رقم)-.
(69I

حكسب أحنزوي

أنفراطيل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

حكسب أحنزوي
شارع روسيا إقاحة النيل بلوك »س» 

رقم 1، 91111، طنجة املغرب
أنفراطيل شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 134B وعنوان حقرها اإلجس اعي

شارع انجلت1ا الطابق األول رقم ) - 
91111 طنجة املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19377
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تم تعيين) 11)يوليوز) املؤرخ في)
حسي1 جديد للشركة السيد)ة))أزملاط)
حنان ك سي1 وحيد تبعا لوفاة املسي1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)44)33).
(71I

PREMIUM FINANCE

STATION SERVICE EDDAFI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC
 STATION SERVICE EDDAFI

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شقة رقم 
7 ع ارة ) شارع زاوية النقيب لوفي 

وفركل - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115793

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.STATION SERVICE EDDAFI
حمطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدحات السيارات..
عنوان املقر االجس اعي):)شقة رقم)
شارع زاوية النقيب لوفي) (( ع ارة) (7

وفركل)-)41111)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد نور الدين الضافي):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الضافي) الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا))دوار بوحان اوالد دليم البور)

41111)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الضافي) الدين  نور  السيد 
عنوانه)ا))دوار بوحان اوالد دليم البور)

41111)حراكش املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114995.

(71I

CABINET CONIF SARL AU

FIRE SECURITY SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CONIF SARL AU
 LOT(WAFFA(N°244، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC
FIRE SECURITY SARL AU شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

 LOT BENI وعنوان حقرها اإلجس اعي
 YAKHLEF(N° 99 A(CENTRE
 MOHAMMEDIA - 28815
MOHAMMEDIA MAROC

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
13515

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((118 أبريل) (15
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 FIRE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SECURITY SARL AU
دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تدريب على حكافمة الحرائق) أحنية،)
حكافمة) وأليات  حواد  كل  وبيع 

الحرائق،)كل السجارة.
 LOT (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 BENI YAKHLEF N° 99 A CENTRE
 MOHAMMEDIA( -( 28815

.MOHAMMEDIA MAROC
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

نبيلة) شيفاوي  السيدة 

حصة) (CHIFAOUI( NABILA( :( 100

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

نبيلة) شيفاوي  السيدة 

عنوانه)ا)) (CHIFAOUI NABILA
املح دية) (417 رقم) (1 الحسنية)

8831))املح دية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

نبيلة) شيفاوي  السيدة 

عنوانه)ا)) (CHIFAOUI NABILA
املح دية) (417 رقم) (1 الحسنية)

8831))املح دية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية باملح دية بساريخ)1))يونيو)

113))تمت رقم)963.

(7(I

Healthy Recycle

Healthy Recycle
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Healthy Recycle

 Hay(Lalla(Meryem, Bloc : C ,N

 201 RDC(Benslimane، 13000،

Benslimane Maroc

Healthy Recycle شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي لال 

حريم، بلوك س، رقم 11)، الطابق 

السفلي، بنسلي ان - 13111 

بنسلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6(73

 (7 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.Healthy Recycle

ج ع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتدوير) ونقل  وحعالجة  وتصنيف 

العادة) القابلة  واملواد  النفايات 

االسسع ال.

لال) حي  (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الطابق) (،(11 رقم) بلوك س،) حريم،)

 13111 (- بنسلي ان) السفلي،)

بنسلي ان املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 (51 (: حم د) سلي اني  السيد 

حصة بقي ة)11))درهم للحصة.

السيد بوطيب حم د):)51))حصة)

بقي ة)11))درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد سلي اني حم د عنوانه)ا))

الحسن) شارع  الزيايدة  زنقة  ركن 

الثاني ع ارة أكناو الشقة)13 13111 

بنسلي ان املغرب.

عنوانه)ا)) حم د  بوطيب  السيد 

القدس توسيع) (51 حي القدس،)رقم)

13111)بنسلي ان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد سلي اني حم د عنوانه)ا))

الحسن) شارع  الزيايدة  زنقة  ركن 

الثاني ع ارة أكناو الشقة)13 13111 

بنسلي ان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) سلي ان  ب6ن  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)4)).

(73I

PREMIUM FINANCE

VAPE LAB
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE
 MARRAKECH.، 40000،

MARRAKECH MAROC
VAPE LAB شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 4 

الطابق الساني باب ال16ج الوحدة ي4- 
تجزئة العزوزية - 41111 حراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115819

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 VAPE (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.LAB
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
بالج لة) اإللكت1ونية  السجائر 

ونصف بالج لة بالسقسيط.
االسسي1اد والسصدير

تاجر امللحقات والسوائل للسجائر)
ونصف) بالج لة  اإللكت1ونية،)

بالج لة بالسقسيط.
 4 رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الطابق الساني باب ال16ج الوحدة ي4- 
حراكش) (41111 (- العزوزية) تجزئة 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد املهدي بليق):)1.111)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بليق  املهدي  السيد 
14)شارع) ع ارة اوه الشقة) (1 نفيس)
حراكش) (41111 الفا�سي) عالل 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) بليق  املهدي  السيد 
14)شارع) ع ارة اوه الشقة) (1 نفيس)
عالل الفا�سي)41111)حراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((7 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)115113.

(74I

HASSAN KHOUY

IGHIL GTR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HASSAN KHOUY
 N°37 AV(HASSAN(II

 KELAA SERAGHNA KELAA
 SERAGHNA، 43000، KELAA

SERAGHNA MAROC
IGHIL GTR شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 6 

ع ارة البهجة تجزئة البهجة ت اللت 
- 43111 قلعة السراغنة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(919
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 حاي) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))ادريس حزيران)
 111 حصة اجس اعية حن أصل) (51
رشيد) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

حزيران بساريخ)9))حاي)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بقلعة السراغنة بساريخ)18 

يونيو)1)1))تمت رقم)1)1)/117.

(75I

Trefle(Conseil

DINAXEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi، 20503،

casablanca maroc

DINAXEL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي إقاحة 

اإلسسقرار، زاوية زنقة النصر وجيل 

سيزار، ع ارة 1)، الصخور السوداء 

- 91)1) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

468973

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.DINAXEL

*تصنيع،) (: غرض الشركة بإيجاز)

اسسي1اد،)تصدير،)شراء،)بيع،)وتوزيع)

العقاقي1 وج يع حواد البناء.

وكفاءات) املسجددة  *الطاقة 

الطاقة) أع ال  ج يع  و  الطاقة،)

بشكل عا7.

وتركيب) هندسة،) *دراسات،)

اإللكت1ونية،) األشغال  ج يع 

وأنظ ة) واالتصاالت  امليكانيكية،)

املعلوحات.
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الع ليات) ج يع  عا7  *وبشكل 
أو) قانونية  كانت  نوع سواء) أي  حن 
اقسصادية أو حالية أو حنقولة أو غي1)
حنقولة تسعلق بالغرض املذكور أعاله)
ح اثلة) أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 
أو ذات صلة،)بصفة أن تؤيد بشكل)
الذي) الهدف  غي1حباشر  أو  حباشر 
تسعى الشركة إلى تمقيقه أو احسداده)

أو تطويره..
إقاحة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
زاوية زنقة النصر وجيل) اإلسسقرار،)
سيزار،)ع ارة)1)،)الصخور السوداء)

-)91)1))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 611 (: لحساك) أح د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 111 (: بوحصري) زينة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد ك ال ضخاحة بناني):)111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 111 (: حنصور) سلمى  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد عبد الوهاب حداوي):)111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) لحساك  أح د  السيد 
الطابق) (،4 املبنى) حسين  طه  شارع 
الدار البيضاء) ((1(51  6 الشقة) (،(

املغرب.
السيدة زينة بوحصري عنوانه)ا))
الطابق) (،4 املبنى) حسين  طه  شارع 
الدار البيضاء) ((1(51  6 الشقة) (،(

املغرب.
بناني) ضخاحة  ك ال  السيد 
عنوانه)ا))حي حوالي عبد هللا،)شارع)
 (1481 الشق) عين  (،15 رقم) (،11(

الدار البيضاء)املغرب.
السيدة سلمى حنصور عنوانه)ا))
الطابق) (،4 املبنى) حسين  طه  شارع 
الدار البيضاء) ((1(51  6 الشقة) (،(

املغرب.

حداوي) الوهاب  عبد  السيد 
عنوانه)ا))حي القصبة،)شارع))،)رقم)

5 8811))املح دية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) لحساك  أح د  السيد 

الطابق) (،4 املبنى) حسين  طه  شارع 

الدار البيضاء) ((1(51  6 الشقة) (،(

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)764)74.

(77I

MULTI EXPERTISE

CONCEPT AUTO
إعالن حسعدد القرارات

-EXPERTISES –SARL

 BD(HASSAN(SEGHIR – ,97

CASABLANCA

-CONCEPT(AUTO –SARL

شركة حمدودة املسؤولية رأسـ ـالـهـا 

100.000,00 درهــم 

حـقـرهـا االجس اعي بالرباط 6، زنقة 

ضاية عوا – أكدال - الرباط

سجل تجاري الرباط عدد 171)11

تفويت حصص

تغيي1 التسيي1

تميين النطا7 األسا�سي

العادي) ب قس�سى قراره غي1  (– (1

بساريخ)13)يوليوز)1)1)،)قرر الشريك)

 CONCEPT AUTO(″(الوحيد لشركة

SARL–-)»،)حا يلي):)

 511 تفويت) على  املصادقة  (-

للحصة) درهم  (111 فئة) حن  حصة 

طرف) حن  نقدا  حمررة  الواحدة 

السيد) لفائدة  بنجلون  السيد س ي1 

TORDJMAN YOEL)عن طريق عقد)

عرفي بساريخ)13)يوليوز)1)1)

-)حعاينة االنسحاب النهائي للسيد)

س ي1 بنجلون حن الشركة

-)-)حعاينة وقبول اسسقالة السيد)

ك سي1) حهاحه  حن  بنجلون  س ي1 

للشركة وت16ئسه)

 YOEL السيد) تعيين  (-
TORDJMAN)ك سي1 وحيد للشركة)

ملدة غي1 حمدودة
األسا�سي) القانون  تميين  (-

للشركة.
تم اإليداع القــانوني بكســابة) (2- (-
السجارية) املـمـكـ ـة  لــدى  الضــبط 
 (1(1 يوليوز) ((9 بـساريخ) بالرباط 

تمت رقم)115919.
حن أجل املسسخرج واإلشارة)

الـتـسـيـيـر

(78I

MULTI EXPERTISE

WLIDATY
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

-EXPERTISES –SARL
 BD(HASSAN(SEGHIR – ,97

CASABLANCA
-WLIDATY -SARL(AU

إعالن عن تأسيس حمدودة 
املسؤولية بشريك وحيد 

-)ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بالدار)
البيضاء)بساريخ)3))يوليوز1)1))وضع)
حمدودة) لشركة  االسا�سي  النظا7 
املسؤولية بشريك وحيد،)خصائصها)

كالسالي):)
 WLIDATY( -SARL ( (: ( التس ية)

-AU
الشركة) أهداف  (: املوضوع)

باخسصار كالسالي):)
ج يع) وبيع  شراء) اسسي1اد،) (-
املنسوجات واملالبس الخاصة بالرضع)

واألطفال والنساء
-)صنع وترويج حالبس األطفال

ج يع) وت ثيل  ع وحا  السجارة  (-
املنسوجات

-)حنصة الويب وترويج املنسوجات)
التي تدخل في إطار الهدف االجس اعي

حركز) عند  (: االجس اعي) املقر 
الحرية،) زنقة  (،11 الهبة) األع ال 
الطابق الثالث)–)شقة رقم)5)–)الدار)

البيضاء)

يو7) حن  ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السقييد بالسجل السجاري

درهم) (11.111.11 ( (: ( الرأس ال)

 111 بقي ة) حصة  (111 إلى) حقسم 

 1 حرق ة حن) درهم للسهم الواحد،)

تم اكسسابها بالس ا7 وحررت) (111 إلى)

كاحلة نقدا

األرباح)):)حن الربح الصافي تخصم)

القانوني) االحسياطي  لسكوين  (5%

والباقي يوضع رهن

إشارة املساه ين.

السنة االجس اعية):))حن فاتح يناير)

إلى)31)دجن16

الشريكة واملسي1ة الوحيدة)):)يسي1)

الشركة ملدة غي1 حمدودة):)

أحينة،) السعداوي  السيدة  (*

حغربية،)حزدادة في)18)شتن16)1988،)

زنقة) (،1(1 البيضاء) بالدار  ساكنة 

ال16جة،) عين  القادر،) عبد  األحي1 

BJ374183(بطاقتها الوطنية عدد

اإليداع) :تم  القانوني) اإليداع 

لدى) الضبط  بكسابة  القانوني 

البيضاء) بالدار  السجارية  املحك ة 

رقم) تمت  ((1(1 غشت) (15 بساريخ)

.741873

سجلت الشركة بالسجل السجاري)

 468141 رقم) تمت  البيضاء) للدار 

بساريخ)15)غشت)1)1)
حن أجل املسسخرج واإلشارة

التسي1

(79I

حكسب الحسابات العباد

SOUF BEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حكسب الحسابات العباد

3) بلوك 3 بئ1انزران بنصفار، 

31111، صفرو املغرب

SOUF BEST شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجس اعي 43 طريق 

فاس صفرو - 31111 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(157

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون) إعداد  تم  ((117 يونيو) ((3

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 SOUF (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.BEST

حقاولة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

اشغال حخسلفة

-)اسسي1اد وتصدير

عنوان املقر االجس اعي):)43)طريق)

فاس صفرو)-)31111)صفرو املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: سفيان) العباد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) سفيان  العباد  السيد 

رقم)354)شارع البكاري ستي حسعودة)

صفرو)31111)صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) سفيان  العباد  السيد 

رقم)354)شارع البكاري ستي حسعودة)

صفرو)31111)صفرو املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بصفرو بساريخ)-)تمت رقم)

.-

(81I

FCCA ATLAS

GLASS MARRAKECH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GLASS MARRAKECH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد وعنوان حقرها 
االجس اعي حمل في الطابق السفلي 
رقم 367 تجزئة املسار - 41111 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115(77

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (15
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 GLASS(:(االقسضاء)ب خسصر تس يتها

 MARRAKECH
غرض الشركة بإيجاز):)

*)تاجر حرايا وزجاج األملونيو7)
*حقاول نجارة أملنيو7)

حمل) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تجزئة) (367 السفلي رقم) الطابق  في 

املسار)-)41111)حراكش املغرب
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: يوسف) الواعي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه) يوسف  الواعي  السيد 
41111)حراكش) درب املهري اكيوض)

املغرب
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه) يوسف  الواعي  السيد 

41111)حراكش) درب املهري اكيوض)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 السجارية ب راكش بساريخ)

1)1))تمت رقم)114511

(81I

NT FINANCE

ALLEBRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NT FINANCE

 BD RIAD LOT MASSIRA

 LOT(FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA، 20000،

MOHAMMEDIA MAROC

ALLEBRA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي ))، 

السيسطا شارع الحسن الثاني - 

8831) املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(5889

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ALLEBRA

حقهى،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حطعم.

(،(( (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(- الثاني) الحسن  شارع  السيسطا 

8831))املح دية املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: فوزية) ياحنمقي  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (511 (: السيد حراق خالد)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة ياحنمقي فوزية عنوانه)ا))

 ( زنقة ضو7 بي1نيون فرانس فيل) (9

البيضاء) الدار  ((1111 البيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا)) خالد  حراق  السيد 

فيل) فرانس  بي1نيون  ضو7  زنقة  (9

البيضاء) الدار  ((1111 البيضاء) ((

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيدة ياحنمقي فوزية عنوانه)ا))

 ( زنقة ضو7 بي1نيون فرانس فيل) (9

البيضاء) الدار  ((1111 البيضاء)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)))9.

(8(I

CEJEFIC

NEOSPART SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسس رار نشاط الشركة

نييوصبار

 NEOSPART SARL

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.(74.(65

العاحة) الج عية  قررت  (- (1

بساريخ) املنعقدة  العادية  الغي1 

نشاطها) حسابعة  ((1/17/(1(1

خسارة) حن  بالرغم  االجس اعي 

رأس الها.

القانوني) اإليداع  ولقدتم  (- ((

السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 

 15/18/(1(1 يو7) البيضاء) بالدار 

تمت عدد))1 19 74

(83I
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PRO-ACCOUNTING

 QUALITY E-SERVICES AND
TRAINING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجس اعي للشركة

PRO-ACCOUNTING
11 زنقة الحرية الطابق 3 شقة رقم 

6، 1111)، الدار البيضاء املغرب
 QUALITY(E-SERVICES(AND

TRAINING شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 64) طريق 
الجديدة تقاطع زنقة أكاسيا إقاحة 
الوفاق الطابق ) رقم 4) حي بورجي 

- 7111) الدارالبيضاء املغرب.
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.371471

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)14)يوليوز)1)1))تم تمويل)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
زنقة) تقاطع  الجديدة  طريق  ((64«
رقم) (( أكاسيا إقاحة الوفاق الطابق)
4))حي بورجي)-)7111))الدارالبيضاء)
املغرب»)إلى)»حي الفسح)3)الزنقة)))رقم)
91)عين الشق)-)1471))الدارالبيضاء)

املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)18548.
(84I

ML EXPERTS

LOYALETY EXPERTS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE،

20000، CASABLANCA(MAROC
LOYALETY EXPERTS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي 65)، 

بولفار زرقطوني، رقم )9 - حعاريف - 

1111) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3(8137

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تقرر) ((119 حن ف16اير) (19 املؤرخ في)

ذات حسؤولية حمدودة) حل شركة 

 LOYALETY الوحيد) الشريك  ذات 

 11.111 رأس الها) حبلغ  (EXPERTS

درهم وعنوان حقرها اإلجس اعي)65)،)
بولفار زرقطوني،)رقم))9)-)حعاريف)-)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((1111

ل):)حل حبكرر.

(،(65 ب) السصفية  حقر  حدد  و 
)9)-)حعاريف) بولفار زر قطوني،)رقم)

-)1111))الدار البيضاء)املغرب.)

و عين):)
السيد)ة))رضا ليث وعنوانه)ا))-)-)

-)-)ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

حن حارس)119))تمت رقم))69598.

(85I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية)

الح راء

SAHARA SERV.BOUHALLA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

صندوق ال16يد 66))، 71111، 

العيون املغرب

 SAHARA SERV.BOUHALLA

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي حوالي 
رشيد الشطر االول بلوك 1) رقم 31 

- 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

31161

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) ((1

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SAHARA SERV.BOUHALLA

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

الخدحات املخسلفة والبناء.

عنوان املقر االجس اعي):)حي حوالي)

رشيد الشطر االول بلوك)1))رقم)31 

-)71111)العيون املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد ع ر املسيوي):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد ع ر املسيوي عنوانه)ا))حي)

 (1 حوالي رشيد الشطر االول بلوك)

رقم)31 71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد ع ر املسيوي عنوانه)ا))حي)

 (1 حوالي رشيد الشطر االول بلوك)

رقم)31 71111)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

ف16اير) ((6 االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)/498.

(86I

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7.)ذات الشريك)

الوحيد

ATLANTIC BM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7. 
ذات الشريك الوحيد

1) شارع املسنبي الطابق االول بني 
حالل 1) شارع املسنبي الطسبق االول 
بني حالل، 3111)، بني حالل املغرب

ATLANTIC BM شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

طارق بن زياد املراب رقم 3 بني حالل 
- 3111) بني حالل املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11131

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((8
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ATLANTIC BM
غرض الشركة بإيجاز):)الخياطة
بيع وتسويق املالبس بالسقسيط.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
طارق بن زياد املراب رقم)3)بني حالل)-)

3111))بني حالل املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: الخيط) ازهور  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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عنوانه)ا)) الخيط  ازهور  السيدة 
بلوك)))رقم)48)حي الهودى بني حالل)

3111))بني حالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) الخيط  ازهور  السيدة 
بلوك)))رقم)48)حي الهودى بني حالل)

3111))بني حالل املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني حالل بساريخ)6))يونيو)

1)1))تمت رقم)311.

(87I

ste el ghazal consulting

ste OUCHKA TRAV sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste el ghazal consulting
الطابق 3 رقم 64 تجزئة الفرح بلوك 

4، 54111، خنيفرة املغرب
ste OUCHKA TRAV sarl شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 51 

رقم 4 احالو اغري6ن - 54111 خنيفرة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
33(7

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 ste (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.OUCHKA TRAV sarl
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

.négociant(املخسلفة-الكهرباء
 51 زنقة) (: عنوان املقر االجس اعي)
رقم)4)احالو اغري6ن)-)54111)خنيفرة)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 341 (: السيد وشرع عبد الواحد)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

331)حصة) (: السيد وشرع سعيد)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 331 (: عبدهللا) الكساني  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

الواحد) عبد  وشرع  السيد 

ايت) اغلي  ايت قسو  دوار  عنوانه)ا))

شارد)54111)خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا)) سعيد  وشرع  السيد 

دوار ايت قسو اغلي ايت شارد)54111 

خنيفرة املغرب.

السيد الكساني عبدهللا عنوانه)ا))

 54111 اغري6ن) احالو  (11 ونقة)

خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الواحد) عبد  وشرع  السيد 

ايت) اغلي  ايت قسو  دوار  عنوانه)ا))

شارد)54111)خنيفرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) ((4 االبسدائية بخنيفرة بساريخ)

1)1))تمت رقم)6)1.

(88I

FLASH ECONOMIE

OTHUA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

OTHUA

شركة ذات حسؤولية حمدودة، 

رأس الها 111.111 درهم

املقر الرئيس : 3)، شارع ابن تاشفين 

- الدرالبيضاء

السجل السجـاري عدد -215523 

السعريف الضريبي عدد 41195741

السعريف املوحد لل قاولة 

111197(41111119

تفويت حصص الشركة

أوال):)ب وجب حمضر الج ع العا7)
اإلسسثنائي املؤرخ في)7))حاي)1)1)،)
قرر الشركاء)في شركة)»أوثيا»)حا يلي):)

أ)-)املصادقة على تفويت):)
151)حصة حن حصص الشركة)
في1نيز) حارتين  السيدة  ت لكها  التي 
لفائدة السيد كريسسوف جون-كلود)

جونو؛
الشركة) حصص  حن  حصة  (51
)فرنسا)) »أوثيا») شركة) ت لكها  التي 

لفائدة السيد حراد دبيش
األسا�سي) النظا7  تميين  (- ب)

للشركة.
:)تم اإليداع القانونـي بكسابـة) ثانيا)
السجارية) املحك ة  لدى  الضبط 
يوليوز) (15 بساريخ) بالدارالبيضاء)

1)1))تمت عدد))73966.
للخالصة والسذكي1

هيئة التسيي1

(89I

جيسط كوحبطا ش.ذ.7.7.ش.و

دولسينور، ش.ذم.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جيسط كوحبطا ش.ذ.7.7.ش.و
شارع الحسن األول، إقاحة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 
تطوان، 93111، تطوان املغرب

دولسينور، ش.ذ7.7 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حمل في 
تطوان، شارع الفنيدق، شارع أ، رقم 

: 11، املحنش ). تطوان املغرب. - 
93111 تطوان املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(7(15

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

دولسينور،)ش.ذ7.7.
بيع) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع املنسجات الغذائية
)*)اسسي1اد املنسجات الزراعية.

حمل في) (: عنوان املقر االجس اعي)
 تطوان،)شارع الفنيدق،)شارع أ،)رقم):

(- املغرب.) تطوان  (.( املحنش) (،11
93111)تطوان املغرب..

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

 611 (: السيد صالح الدين براحة)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

411)حصة) (: السيدة لبنى الزينبي)
بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

براحة) الدين  صالح  السيد 
تطوان) (93111 تطوان) عنوانه)ا))

املغرب.
عنوانه)ا)) الزينبي  لبنى  السيدة 

تطوان)93111)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
براحة) الدين  صالح  السيد 
تطوان) (93111 تطوان) عنوانه)ا))

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)1457.

(91I

Fiduciaire jazouli mohammed

LES CARRIERES AL JAOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

31111، فاس املغرب
 LES CARRIERES AL JAOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 31 
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اقاحة هند الشقة رقم 4 الطابق 
الثاني شارع الجيش امللكي املح دية 

8811) املح دية املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.3155

 ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي
تم) ((1(1 حاي) (11 في) املؤرخ 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع 
أي) درهم») (3.111.111« قدره)
إلى) درهم») (17.111.111« حن)
(: طريق) عن  درهم») ((1.111.111«
أرباح أو عالوات) أو  إدحاج احسياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/865.
(91I

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7.)ذات الشريك)

الوحيد

 DATE EL AAIMADE
CONSTRUCTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7. 
ذات الشريك الوحيد

1) شارع املسنبي الطابق االول بني 
حالل 1) شارع املسنبي الطسبق االول 
بني حالل، 3111)، بني حالل املغرب

 DATE EL AAIMADE
CONSTRUCTION شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 1) 
غشت تجزئة وزرن الطابق االول بني 

حالل - 3111) بني حالل املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(619

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر) ((1(1 يونيو) (19 في) املؤرخ 
ذات حسؤولية حمدودة) حل شركة 
 DATE EL الوحيد) الشريك  ذات 
 AAIMADE CONSTRUCTION

حبلغ رأس الها)41.111)درهم وعنوان)
غشت) ((1 شارع) اإلجس اعي  حقرها 
تجزئة وزرن الطابق االول بني حالل)
-)3111))بني حالل املغرب نتيجة ل):)

انمالل الشركة.
و حدد حقر السصفية ب شارع)1) 
غشت تجزئة وزرن الطابق االول بني)

حالل)-)3111))بني حالل املغرب.)
و عين):)

الصحراوي) الحسين  السيد)ة))
 (1 شارع) وزران  تجزئة  وعنوانه)ا))
غشت رقم)4 3111))بني حالل املغرب)

ك صفي))ة))للشركة.
)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني حالل بساريخ)14)يوليوز)

1)1))تمت رقم)374.
(9(I

 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

IROHALEN SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 نشاط الشركة

 BUREAU OULD EL HAJ DES
 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET
 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS
حي أ7 ملحار ص ب 91 بوجدور، 

71111، بوجدور املغرب
IROHALEN SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجس اعي بقعة رقم 

198 ج اعة اجريفية بوجدور - 
71111 بوجدور املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(4378
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((1(1 يوليوز) ((3 في) املؤرخ 
»تجارة) حن) الشركة  نشاط  تغيي1 

واملواد) والفواكه  الخضروات 

الغذائية)-)تجارة عاحة)»)إلى)»أشغال)

البناء)املسعددة)-)أشغال عاحة)».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((9 االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم))171.

(93I

 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

IROHALEN SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

 BUREAU OULD EL HAJ DES

 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET

 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS

حي أ7 ملحار ص ب 91 بوجدور، 

71111، بوجدور املغرب

IROHALEN SERVICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي الخي1 

13 رقم 9) بوجدور - 71111 

بوجدور املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(4378

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)3))يوليوز)1)1))تم تمويل)

حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

(- بوجدور) ((9 رقم) (13 الخي1) »حي 

»بقعة) إلى) بوجدور املغرب») (71111

(- 198)ج اعة اجريفية بوجدور) رقم)

71111)بوجدور املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((9 االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم))171.

(94I

شركة فيدوسو

NOW FASTER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة فيدوسو
)11 شارع املوحدين الحسي ة، 

111)3، الحسي ة املغرب
now(faster(sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع ابن 
زايدون رقم 11 الطابق السفلي - 

111)3 الحسي ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3195
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 now (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.faster sarl
:)حقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

شحن طرود املنسجات املحلية
نقل وتسليم البضائع.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
ابن زايدون رقم)11)الطابق السفلي)-)

111)3)الحسي ة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 751 (: الحدو�سي) حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 (51 (: الجوهري) حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.)
 751 (: الحدو�سي) حم د  السيد 

بقي ة)111)درهم.
 (51 (: الجوهري) حم د  السيد 

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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السيد حم د الحدو�سي عنوانه)ا))
الروحان) حي  زيدون  ابن  زنقة  (13

111)3)الحسي ة املغرب.
السيد حم د الجوهري عنوانه)ا))
الجديد) الحي  ابران  ظهر  زنقة  (17

111)3)الحسي ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد حم د الحدو�سي عنوانه)ا))
الروحان) حي  زيدون  ابن  زنقة  (13

111)3)الحسي ة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ) بالحسي ة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم))47.

(95I

FLASH ECONOMIE

JOFATECH INDUSTRIE
إعالن حسعدد القرارات

JOFATECH INDUSTRIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة
 درهم100000,00 : رأس الها 

حقرها االجس اعي : زنقة 4 رقم )6 
حي السوارت عين برجة - الدار 

البيضاء 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

336849
الغي1) العا7  الج ع  ب قس�سى 
 (9/16/(1(1 العادي املؤرخ بساريخ)
 JOFATECH شركة) لشركاء)
الوحيد) الشريك  قرر  (INDUSTRIE

حا يلي):)
السيدة) بين  حصص  تفويت 
 711 باعت) التي  الناصري  حليكة 
حصة اجس اعية للسيد جالل الدين)

اوح و-
تعيين السيد جالل الدين اوح و)

ك سي1 ثان للشركة-
تواقيع النظا7 األسا�سي املحدث-

القيا7) قصد  الصالحيات 
باإلجراءات

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)11741197

(96I

FLASH ECONOMIE

GRID BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

GRID BUILDING
 شركة ذات حسؤولية حمدودة

حقرها اإلجس اعي : رقم 56) تجزئة 
السال7 1 - الدارالبيضاء 

تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

(34597
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)14)أكسوبر)119))تم تمويل)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الدار) (- (1 السال7) تجزئة  ((56 رقم)
الكبي1,) الحزا7  شارع  إلى  البيضاء)
إقاحة املوحدين،)حي املح دي ع ارة)
1،)الشقة رقم)1)/1))أ،)حلكية زهوة)

»15-1»الطابق)))-)الدار البيضاء
النظا7) حن  (4 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

ف16اير)1)1))تمت رقم)491)73
(97I

FLASH ECONOMIE

ORSAF SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28، 20000،
CASABLANCA MAROC

ORSAF SERVICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق ) رقم 6 - 
1111) الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

466591
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 ORSAF(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.SERVICE

حمطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخدحات.

46)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

الزرقطوني الطابق)))رقم)6)-)1111) 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

511)حصة) (: السيد كزول حسن)

بقي ة)111)درهم للحصة.

511)حصة) (: السيد عدلي ادريس)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد كزول حسن عنوانه)ا))حي)

اولحيان زنقة)1)رقم)114)عين الشق)

1111))الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) ادريس  عدلي  السيد 

 (1 شقة) (5 حكرر زنقة صافوا ط) ((

املستشفيات) حي  الصباح  اقاحة 

1111))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد كزول حسن عنوانه)ا))حي)

اولحيان زنقة)1)رقم)114)عين الشق)

1111))الدار البيضاء)املغرب)

عنوانه)ا)) ادريس  عدلي  السيد 

 (1 شقة) (5 حكرر زنقة صافوا ط) ((

املستشفيات) حي  الصباح  اقاحة 

1111))الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (1 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)466591.

(98I

شركة اإلئس انية الواسطية

RIWAK SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة اإلئس انية الواسطية

13 زنقة انتسرابي رقم 3 7.ج، 

51111، حكناس املغرب

RIWAK SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

حم د الخاحس رقم 176 - 51111 

خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3417

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((119 نون16) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.RIWAK SERVICES

 PARA (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.PHARMACIE

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 51111 (- (176 حم د الخاحس رقم)

خنيفرة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 (11 (: ي ينة) الوهابي  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (111 (: السيدة خدي حنى)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد الوهابي ك ال):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

311)حصة) السيدة الوهابي ريم):)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد الوهابي وسيم):)311)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة الوهابي ي ينة عنوانه)ا))
خنيفرة)51111)خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا)) حنى  خدي  السيدة 
خنيفرة)51111)خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا)) ك ال  الوهابي  السيد 
خنيفرة)51111)خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا)) ريم  الوهابي  السيدة 
خنيفرة)51111)خنيفرة املغرب.

عنوانه)ا)) وسيم  الوهابي  السيد 
خنيفرة)51111)خنيفرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيدة الوهابي ي ينة عنوانه)ا))
خنيفرة)51111)خنيفرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
)1)غشت) االبسدائية بخنيفرة بساريخ)

1)1))تمت رقم)8865.
(99I

جيسط كوحبطا ش.ذ.7.7.ش.و

مديرا تطاوان ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جيسط كوحبطا ش.ذ.7.7.ش.و
شارع الحسن األول، إقاحة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 
تطوان، 93111، تطوان املغرب

حديرا تطاوان ش.7.7 شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حمل 
 ،PH D1 3 في السواني، 14 شارع
حرتيل - 93111 تطوان-حرتيل 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7115
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((9
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

حديرا) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)
تطاوان ش.7.7.

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النجارة.

حمل في) (: عنوان املقر االجس اعي)
السواني،)14)شارع)PH D1 3،)حرتيل)

-)93111)تطوان-حرتيل املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
511)حصة) (: السيد يونس ابغور)

بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: االدري�سي) حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) ابغور  يونس  السيد 
شارع عث ان بن عفان شارع))3)رقم)

4))تطوان)93111)تطوان املغرب.
السيد حم د االدري�سي عنوانه)ا))
شارع عبد الخالق الطريس رقم)151 

تطوان)93111)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) ابغور  يونس  السيد 
شارع عث ان بن عفان شارع))3)رقم)

4))تطوان)93111)تطوان املغرب
السيد حم د االدري�سي عنوانه)ا))
شارع عبد الخالق الطريس رقم)151 

تطوان)93111)تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (17 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)8)18.
311I

FLASH ECONOMIE

GALAXY CONTROL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

GALAXY CONTROL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها : 111.111 درهم

حقرها اإلجس اعي : زنقة فرحات 

حشاد رقم 77 إقاحة سيتي حكسب 5 
الطابق 1 - الدار البيضاء

رقم السجل السجاري : 334177
رفع رأس ال الشركة

العا7 االسسثنائي) الج ع  ب وجب 
 GALAXY لشركة) الوحيد  للشريك 

CONTROL
قرر ((119 غشت) (( املؤرخ في) (: ( 

حا يلي
ليصل) الشركة  رأس ال  رفع 
دحج) خالل  حن  درهم  (311111 إلى)

املساه ة حن الشريك الوحيد
النظا7) حن  (8 الفصل) تعديل 

األسا�سي للشركة)-)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743166
311I

جيسط كوحبطا ش.ذ.7.7.ش.و

بقاش إخوان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

جيسط كوحبطا ش.ذ.7.7.ش.و
شارع الحسن األول، إقاحة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 
تطوان، 93111، تطوان املغرب

بقاش إخوان شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حمل في 
شارع سيدي عبد هللا الفخار كويل ة 

رقم 53 تطوان - 93111 تطوان 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(7(81

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
بقاش) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

إخوان.

بيع حواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء.

حمل في) (: عنوان املقر االجس اعي)

شارع سيدي عبد هللا الفخار كويل ة)
تطوان) (93111 (- تطوان) (53 رقم)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 18( (: السيد عبد الغفور بقاش.)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

)18)حصة) (: السيد سعيد بقاش)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد حم د بقاش):))18)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيدة عائشة بقاش):)91)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

91)حصة) (: السيدة فوزية بقاش)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيدة خديجة بقاش):)91)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (91 (: السيدة فاحا البقالي)

بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (91 (: السيدة احينة خريم)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

بقاش) الغفور  عبد  السيد 

رقم) عروس  بني  شارع  عنوانه)ا))

 93111 تطوان) كويل ة  (18 رقم) ب 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا)) بقاش  سعيد  السيد 

 (1 رقم) ب  الفخار  هللا  عبد  شارع 

تطوان) (93111 تطوان) كويل ة 

املغرب.

عنوانه)ا)) بقاش  حم د  السيد 

الطابق) (18 شارع بني عروس ب رقم)
 93111 تطوان) كويل ة  (15 رقم) (3

تطوان املغرب.

عنوانه)ا)) بقاش  عائشة  السيدة 
 16 رقم) (15 زنقة) بني حذيفة  شارع 

تطوان) (93111 تطوان) كويل ة 

املغرب.
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عنوانه)ا)) بقاش  فوزية  السيدة 

شارع سيدي عبد هللا الفخار)11)رقم)

تطوان) (93111 تطوان) كويل ة  (53

املغرب.

السيدة خديجة بقاش عنوانه)ا))

كويل ة) ((1 شارع بني عروس ب رقم)

تطوان)93111)تطوان املغرب.

عنوانه)ا)) البقالي  فاحا  السيدة 

شارع عبد هللا الفخار رقم)51)كويل ة)

تطوان)93111)تطوان املغرب.

عنوانه)ا)) خريم  احينة  السيدة 

كويل ة) (18 شارع بني عروس ب رقم)

تطوان)93111)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

بقاش) الغفور  عبد  السيد 

رقم) عروس  بني  شارع  عنوانه)ا))

 93111 تطوان) كويل ة  (18 رقم) ب 

تطوان املغرب

عنوانه)ا)) بقاش  حم د  السيد 

18الطابق) شارع بني عروس ب رقم)

 93111 تطوان) كويل ة  (15 رقم) (3

تطوان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (16 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)311).

31(I

جيسط كوحبطا ش.ذ.7.7.ش.و

اوسيمات

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

جيسط كوحبطا ش.ذ.7.7.ش.و

شارع الحسن األول، إقاحة باب 

العقلة د، الطابق األر�سي، تطوان 

تطوان، 93111، تطوان املغرب

اوسي ات شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي بوخالد 

ج اعة دار بن قريش تطوان تطوان 

)9315 دار بن قريش-تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7(99

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

اوسي ات.

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النجارة.

بوخالد) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

ج اعة دار بن قريش تطوان تطوان)

)9315)دار بن قريش-تطوان املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: اغاور) شي اء) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) اغاور  شي اء) السيدة 

)9315)تطوان) دار بن قريش تطوان)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) اغاور  شي اء) السيدة 

)9315)تطوان) دار بن قريش تطوان)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (11 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)318).

313I

NEXIA FIDUCIA

طاكلطوم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

NEXIA FIDUCIA

 Rue Bab El Mansour ,3

 Espace(Porte(d›Anfa، 20050،

casablanca maroc

طاكلطو7 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي : شارع 

أنفا، اقاحة أزور - 1371) الدار 

البيضاء املغرب..

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.417143

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)11)يوليوز)1)1))تقرر حل)

املسؤولية) ذات  شركة  طاكلطو7 

 111.111 رأس الها) حبلغ  املحدودة 

درهم وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع)

الدار) ((1371 (- أزور) اقاحة  أنفا،)

البيضاء)املغرب.)نتيجة ل-)املصادقة)

على الحساب النهائي للسصفية،)

الى) استنادا  السصفية  ات ا7  (- (

السقرير الذي وضعه املصفي..

و عين):)

نعيمي) جوزيف  السيد)ة))

 (156 كورت) سيلدور  وعنوانه)ا))

)ة)) نيو ساوث ويلز أست1اليا ك صفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)

شارع) وفي  ((1(1 يوليوز) (11 بساريخ)

الدار) ((1371 (- أزور) اقاحة  أنفا،)

البيضاء)املغرب..

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)5)7419.

314I

HELP ENTREPRISE

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
FOR ADVERTISING

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE

 23RUE(BOURED 2EME(ETG

 APPT 4 ROCHES(NOIRES،

20290، CASABLANCA(MAROC

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

FOR ADVERTISING شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 3) زنقة 
بوريد الطابق الثاني رقم 4 الصخور 

السوداء الدار البيضاء 91)1) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

467567

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR

.ADVERTISING

االشهار) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والسمويل الرقمي.
زنقة) ((3 (: عنوان املقر االجس اعي)
4)الصخور) بوريد الطابق الثاني رقم)

السوداء)الدار البيضاء)91)1))الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
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السيد اوبندرع أحين):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) أحين  اوبندرع  السيد 

شقة) (( اقاحة تاج النواصر ع ارة ا)

البيضاء) الدار  ((718( النواصر) ((3

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) أحين  اوبندرع  السيد 

شقة) (( اقاحة تاج النواصر ع ارة ا)

البيضاء) الدار  ((718( النواصر) ((3

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)9)7413.

315I

Fiduciaire jazouli mohammed

LES CARRIERES AL JAOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed

5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

31111، فاس املغرب

 LES CARRIERES AL JAOUDA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 31 

اقاحة هند الشقة رقم 4 الطابق 

الثاني شارع الجيش امللكي املح دية 

8811) املح دية املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3155

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تعيين) تم  ((1(1 حاي) (11 في) املؤرخ 

حسي1 جديد للشركة السيد)ة))ك ال)
الدين حاجد ك سي1 آخر تبعا لقبول)

اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/865.

316I

Fiduciaire jazouli mohammed

LES CARRIERES AL JAOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

31111، فاس املغرب
 LES CARRIERES AL JAOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 31 
اقاحة هند الشقة رقم 4 الطابق 

الثاني شارع الجيش امللكي املح دية 
8811) املح دية املغرب.
تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.3155

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تعيين) تم  ((1(1 حاي) (11 في) املؤرخ 
حسي1 جديد للشركة السيد)ة))ك ال)
الدين حالك ك سي1 آخر تبعا لقبول)

اسسقالة املسي1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/865.
317I

Fiduciaire jazouli mohammed

LES CARRIERES AL JAOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 شارع ابو بكر الصديق فاس، 

31111، فاس املغرب
 LES CARRIERES AL JAOUDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 31 
اقاحة هند الشقة رقم 4 الطابق 

الثاني شارع الجيش امللكي املح دية 
8811) املح دية املغرب.
تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.3155

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تعيين) تم  ((1(1 حاي) (11 في) املؤرخ 
حسي1 جديد للشركة السيد)ة))ك ال)

الدين ك يلو ك سي1 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/865.

318I

FLASH ECONOMIE

AIXOR إيكسور
شركة املساه ة

خفض رأس ال الشركة

 AIXOR 
شركة حساه ة، رأس الها 

11).69.311 درهم
املقر الرئيس : 8)، شارع كنيدي، 

الدارالبيضاء
السجل السجاري رقم -112.831 
السعريف الضريبي رقم 993))11 

– السعريف املوحد لل قاولة 
111179369111158

تخفيض رأس ال الشركة
(،(1(1 ف16اير) ((4 بساريخ) (: أوال)
»إيكسور») قرر املساه ون في شركة)
الشركة) رأس ال  حن  السخفيض 
بسقليصه) درهم  (35.(49.(11 ب بلغ)
إلى) درهم  (114.549.411 حن)
طريق) عن  درهم  (69.311.(11
الشراء)االست1دادي لألسهم حن أجل)
إلغائها وفق الشرط الواقف لغياب)

السعرضات.
(،(1(1 يونيو) (15 بساريخ) (: ثانيا)
على) باالشهاد  اإلدارة  حجلس  قا7 
باالج اع) وقرر  السعرضات  غياب 
حن) السخفيض  إنجاز  أجل  ت ديد 
الشراء) طريق  عن  الشركة  رأس ال 
االست1دادي ألسه ها املحدد سلفا في)
31)أبريل)1)1))إلى)31)غشت)1)1).

(،(1(1 يوليوز) (16 بساريخ) (: ثالثا)
قا7 حجلس اإلدارة باالشهاد على حا)

يلي):)
االنجاز النهائي لع لية تخفيض) (·
الرأس ال ب بلغ)11).49).35)درهم؛
النظا7) حن  (6 املادة) تعديل  (·
طرف) حن  املقرر  للشركة  األسا�سي 
 (4 بساريخ) االسسثنائي  العا7  الج ع 

ف16اير)1)1))قد أصبح نهائيا.)

:تم اإليداع القانوني بكسابة) رابعا)

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار)

 (1(1 غشت) (13 بساريخ) البيضاء)

تمت عدد743136
للخالصة والسذكي1

الرئيس املدير العا7

319I

FLASH ECONOMIE

BETAREN MAROC
شركة املساه ة

إنشاء)فرع تابع للشركة

 BETAREN(MAROC« «

Succursale ب قس�سى عقد عرفي 

حؤرخ بساريخ 7)/)1/1)1) لشركاء 

 SCHELKOVO AGROKHIM شركة

شركة املساه ة
قرر) الرو�سي  القانون  ب وجب  و 

إنشاء)فرع في املغرب بامل يزات السالية)

(:

 BETAREN (: التس ية) ((1

MAROC
أح د) زنقة  (: اإلجس اعي) ))املقر 

 3 الطابق) العروق  إقاحة  الطوقي،)

الدار البيضاء

املبيدات) اسسي1اد  (: 3)النشاط)

الزراعية

:)عين ك سؤول للفرع) 4)التسيي1)

السيد طريض عبد الرزاق)
السجاري) السجل  إيداع  تم 

البيضاء) بالدار  السجارية  باملحك ة 

رقم) تمت  ((1(1 حارس) (13 بساريخ)

.461191

311I

FLASH ECONOMIE

 ESPACE AIR COMPRIME

HYDRAULIC
إعالن حسعدد القرارات

 ESPACE AIR COMPRIME «

« HYDRAULIC SARL

شركة إسباس إيخ كوح16يم إدغوليك 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حقرها االجس اعي : الدار البيضاء
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 إقاحة وليلي الطابق الثالث الشقة 

13 حي املستشفيات املعاريف

رأس الها : 11.111 درهم

163149 : السجل السجاريب

ب قس�سى الج ع العا7 االسثتنائي)

لشركة إسباس إيخ كوح16يم إدغوليك)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 (1(1 يوليوز و14)غشت) ((7 بساريخ)

,)تقررحايلي):)

كروفتي) املرحو7  وفاة  على  *بناء)

الشركة) رأس ال  تقسيم  تم  ح يد 

على الشكل السالي):)

13)حصةاجس اعية1.300-)درهم)

-السيدة نجاة دحاني

17)حصة) -السيد هشا7 كروفتي)

اجس اعية1.700-)درهم

 18 كروفتي) ر�سى  -السيد 

حصةاجس اعية1.800-درهم

 9 كروفتي) ملياء) -السيدة 

حصةاجس اعية900-)درهم

 17 كروفتي) الدين  بدر  -السيد 

حصةاجس اعية1.711)درهم

 9 كروفتي) دنيا  -السيدة 

حصةاجس اعية900-)درهم

حم د) 1.700-درهم-السيد 

كروفتي)17)حصةاجس اعية

القانوني لشركة) *تمويل الشكل 

حن) إدغوليك  كوح16يم  إيخ  إسباس 

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد إلي شركة ذات)

املسؤولية املحدودة.

كروفتي) هشا7  السيد  *تعيين 

إيخ) إسباس  لشركة  وحيد  حسي1 

 ESPACE AIR إدغوليك) كوح16يم 

 COMPRIME HYDRAULIC SARL

ملدة غي1 حمددة

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

بالدار) السجارية  لل مك ة  السجارية 

بساريخ) (74(894 تمت عدد) البيضاء)

)1)غشت)1)1)

حن أجل الخالصة والبيان.

311I

METROPOLE BUSINESS CENTER

EXPRESS FRUITS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3،  
رقم8 الدار البيضاء، 1361)، الدار 

البيضاء املغرب
EXPRESS FRUITS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 13 شارع 
اح د املجاطي اقاحة االلب الطابق 
االول رقم 8 حي املعاريف - - الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.46((63

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت) ((1(1 يوليوز) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
ايت) رشيد  )ة)) السيد) تفويت 
اجس اعية حن) حصة  (1.111 جعفر)
السيد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)
يوليوز) (17 بساريخ) (YAYA SYLLA )ة))

.(1(1
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)781)74.
31(I

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7.)ذات الشريك)

الوحيد

 ESCOP DES TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7. 
ذات الشريك الوحيد

1) شارع املسنبي الطابق االول بني 
حالل 1) شارع املسنبي الطسبق االول 
بني حالل، 3111)، بني حالل املغرب
 ESCOP DES TRAVAUX DIVERS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
حوالي رشيد رقم 38 حد ال16ادية 
الفقيه بن صالح 11)3) 11)3) 

الفقيه بن صالح املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.413

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم) ((1(1 يونيو) (11 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»871.111)درهم»)أي حن)»711.111 
درهم») (1.571.111« إلى) درهم»)
حقاصة حع ديون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحددة املقدار واملسسمقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بن صالح  بالفقيه  االبسدائية 

11)غشت)1)1))تمت رقم)34).
313I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

STE CHICHAOUA GREEN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA، 41000،
chichaoua MAROC

 STE CHICHAOUA GREEN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار 
سيدي حم د صاحبة ج اعة 

سيدي حم د دليل قيادة سعيدات 
شيشاوة - 41111 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1517

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) (16
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CHICHAOUA GREEN

-1حقاول) (: غرض الشركة بإيجاز)

أع ال حسنوعة أو البناء.

وإنجازات) املقاول  -2دراسة 

املشاريع الزراعية.

واخسبار) املياه  آبار  حفر  -3ع ل 

السدفق.

-4تاجر حعدات أو لوحات للطاقة)

الش سية أو الرياح.

.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

سيدي حم د صاحبة ج اعة سيدي)

حم د دليل قيادة سعيدات شيشاوة)

-)41111)شيشاوة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

(: خر�سي) الص د  عبد  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

خر�سي) الص د  عبد  السيد 

شيشاوة) املح دي  الحي  عنوانه)ا))

41111)شيشاوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

خر�سي) الص د  عبد  السيد 

شيشاوة) املح دي  الحي  عنوانه)ا))

41111)شيشاوة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ) باحنسانوت  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/1)3.

314I
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CHICHAOUA FINANCES SARL AU

TAKRAN TRAVAUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA، 41000،
chichaoua MAROC

TAKRAN TRAVAUX شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار 

تونف سيدي عبد املوحن شيشاوة - 
41111 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1513

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) ((3
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TAKRAN TRAVAUX
-1أع ال) (: غرض الشركة بإيجاز)

حسنوعة أو حقاول بناء.
-2تاجر.
-3حكسبة

املشاريع) وتنفيذ  -4دراسة 
الزراعية.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- تونف سيدي عبد املوحن شيشاوة)

41111)شيشاوة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: بعدي) اح د  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد اح د بعدي عنوانه)ا))حي)
شيشاوة) (41111 شيشاوة) النهضة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد اح د بعدي عنوانه)ا))حي)
شيشاوة) (41111 شيشاوة) النهضة 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ) باحنسانوت  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/318.
315I

FLASH ECONOMIE

 THIRD MILLENNIUM
BUSINESS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 THIRD MILLENNIUM
BUSINESS

 شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

 حقرها اإلجس اعي : إقاحة األخوين 
6)1 زنقة حم د س يمة - الدار 

البيضاء
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3171(3
حل شركة

):)ب وجب الج ع العا7 اإلسسثنائي)
بالدار) (،(6/15/(117 بساريخ)

البيضاء،)قرر الشريك الوحيد
 THIRD MILLENNIUM

BUSINESS)حل شركة-
سناء) رشدي  السيدة  تعيين  (
القاطنة بإيطاليا ك صفية للشركة-

6)1,زنقة) حدد حقر السصفية ب)
حم د س يمة)-)الدار البيضاء-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

حاي)117))تمت رقم)11635847
316I

(AIN GROUPE COMPTA

 STE EL YAMANI D›HUILE
D›OLIVE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
 STE EL YAMANI D›HUILE

D›OLIVE شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي اوالد احور 
برادية فقيه بن صالح - 111)) 

فقيه بن صالح املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4415

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) (18
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE EL(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.YAMANI(D’HUILE(D’OLIVE
غرض الشركة بإيجاز):)انساج زيت)

الزيسون)//حعصرة الزيسون.
عنوان املقر االجس اعي):)اوالد احور)
برادية فقيه بن صالح)-)111)))فقيه)

بن صالح املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
(: الرح ان) عبد  الي ني  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

الرح ان) عبد  الي ني  السيد 

بن) فقيه  املركز  برادية  عنوانه)ا))

صالح)111)))فقيه بن صالح املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الرح ان) عبد  الي ني  السيد 

بن) فقيه  املركز  برادية  عنوانه)ا))

صالح)111)))فقيه بن صالح املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) بن صالح  بالفقيه  االبسدائية 

3))يونيو)1)1))تمت رقم)64).

317I

(AIN GROUPE COMPTA

 STE TPA MAROC

CONSTRUCTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

(AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

 STE TPA MAROC

CONSTRUCTION شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي : رقم 56 

بلوك 4 حي حي ونة الطابق ) بني 

حالل - 3111) بني حالل املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.5551

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

 (1(1 ف16اير) ((1 في) املؤرخ 

 STE TPA MAROC حل) تقرر 

ذات) شركة  (CONSTRUCTION

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

 111.111 رأس الها) حبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم)

 ( الطابق) حي ونة  حي  (4 بلوك) (56

بني حالل املغرب) ((3111 (- بني حالل)

نتيجة لسوقف نشاط الشركة.
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و عين):)
عويش) حفيض  السيد)ة))
حالل) بني  القصيبة  وعنوانه)ا))
3111))بني حالل املغرب ك صفي))ة))

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)
 56 وفي رقم) ((1(1 ف16اير) ((1 بساريخ)
بني) (( الطابق) حي ونة  حي  (4 بلوك)

حالل)-)3111))بني حالل املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني حالل بساريخ)14)يوليوز)

1)1))تمت رقم)373.
318I

(AIN GROUPE COMPTA

STE TAFRANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

(AIN GROUPE COMPTA
 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP
 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
STE TAFRANTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي : ايت 

عي�سى ايت اح اد تاكزيت بني حالل - 
3111) بني حالل املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.5553
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تقرر) ((1(1 حارس) (14 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (STE TAFRANTE حل)
رأس الها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها) وعنوان  درهم  (111.111
اح اد) ايت  عي�سى  ايت  اإلجس اعي 
3111))بني حالل) (- تاكزيت بني حالل)
املغرب نتيجة لسوقف نشاط الشركة.

و عين):)
السيد)ة))صالح اقادر وعنوانه)ا))
بني حالل) ((3111 تاغزيرت بني حالل)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)
ايت) وفي  ((1(1 حارس) (14 بساريخ)
عي�سى ايت اح اد تاكزيت بني حالل)-)

3111))بني حالل املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني حالل بساريخ))1)حارس)

1)1))تمت رقم)3)).

319I

(AIN GROUPE COMPTA

STE GA2 TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

(AIN GROUPE COMPTA

 BD(MED(V 3 EME(ETAGE(APP

 11 282 BENI(MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE(GA2 TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي : شارع 

العيون رقم 61 الطابق 3 بني حالل - 

3111) بني حالل املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.8571

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تقرر حل) )1)ف16اير) املؤرخ في)

ذات) شركة  (STE GA( TRAVAUX

رأس الها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 

حقرها) وعنوان  درهم  (111.111

 61 رقم) العيون  شارع  اإلجس اعي 

الطابق)3)بني حالل)-)3111))بني حالل)

املغرب نتيجة لسوقف نشاط الشركة.

و عين):)

كدور) املجيد  عبد  السيد)ة))

وعنوانه)ا))ت سسوشت ايت هاني تنغي1)

45811)بني حالل املغرب ك صفي))ة))

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)

شارع) وفي  ((1(1 ف16اير) (1( بساريخ)

العيون رقم)61)الطابق)3)بني حالل)-)

3111))بني حالل املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني حالل بساريخ))1)حارس)

1)1))تمت رقم)4)).

3(1I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

AIT THAMI TRAVAUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT(N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA، 41000،
chichaoua MAROC

AIT THAMI TRAVAUX شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 5)4 حي 
نهضة شيشاوة - 41111 شيشاوة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1515

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) ((7
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 AIT (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.THAMI TRAVAUX
-1أع ال) (: غرض الشركة بإيجاز)

حسنوعة أو حقاول بناء
-2تاجر

العا7 ألحن) أو  الخاص  -3املقاول 
املباني

صيانة) أو  زراعة  -4حقاول 
الحدائق،)الحدائق،)الطرق.

-5تنظيم األحداث..
حي) (4(5 (: عنوان املقر االجس اعي)
شيشاوة) (41111 (- شيشاوة) نهضة 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

التهاحي) ايت  العزيز  عبد  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111 (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
التهاحي) ايت  العزيز  عبد  السيد 
ملزوضية) البط ة  دوار  عنوانه)ا))

شيشاوة)41111)شيشاوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
التهاحي) ايت  العزيز  عبد  السيد 
ملزوضية) البط ة  دوار  عنوانه)ا))

شيشاوة)41111)شيشاوة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ) باحنسانوت  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/319.
3(1I

BTP MRANI SARL AU

BTP MRANI SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BTP MRANI SARL AU
 GARAGE VILLA

 N°413 LOTISSEMENT
 BOUTALAMINE، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
BTP MRANI SARL AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

 GARAGE وعنوان حقرها اإلجس اعي
 VILLA(N°413 LOTISSEMENT

 BOUTALAMINE(ERRACHIDIA -
52000 ERRACHIDIA(MAROC
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
13993

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 BTP (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MRANI SARL AU
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 MARCHAND EFFECTUANT

.IMPORT ET EXPORT
 GARAGE(:(عنوان املقر االجس اعي
 VILLA N°413 LOTISSEMENT
 BOUTALAMINE( ERRACHIDIA( -

.5(111 ERRACHIDIA MAROC
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
(: إدريس) علوي  احراني  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
ادريس) علوي  احراني  السيد 
عنوانه)ا))فيال رقم)413)حي بوتاالحين)

111)5)الرشيدية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
ادريس) علوي  احراني  السيد 
عنوانه)ا))فيال رقم)413)حي بوتاالحين)

111)5)الرشيدية املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) بالرشيدية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)13993.
3((I

SMT CONSULTING

ESPACE FRAIS SARL AU
عقد تسيي1 حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون)
عقد تسيي1 حر ألصل تجاري
ESPACE FRAIS SARL AU

 (8 ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ قي)
 ESPACE FRAIS أعطى) ((1(1 يناير)
SARL AU)املسجل بالسجل السجاري)
حق) ب راكش  السجارية  باملحك ة  (1
التسيي1 الحر لألصل السجاري الكائن)

 AL MANAR ATLASSI ROUTE ب)
 SAFI RDC IMM 145 N°5 41111
لفائدة) (MARRAKECH MAROC
 BMF DISTRIBUTION SARL AU
ف16اير) (11 حن) تبسدئ  سنة  (1 ملدة)
 (1(1 يناير) (31 في) وتنسهي  ((1(1
 ((.111 قي سه) شهري  حبلغ  حقابل 

درهم.
3(3I

حسسأحنة املسنبي لل ماسبة

HAFID SERVICE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حسسأحنة املسنبي لل ماسبة
131 شارع املسنبي الطابق )، 

3111)، بني حالل املغرب
HAFID SERVICE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي الطابق 
الثاني شارع املسنبي رقم 5)1 - 

3111) بني حالل املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11339

 17 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 HAFID(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.SERVICE
األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسلفة.
الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الثاني شارع املسنبي رقم)5)1)-)3111) 

بني حالل املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيد نورالدين حافظ)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد نورالدين حافظ عنوانه)ا))
بوحو�سى) احد  حم ود  اوالد  دوار 

3551))سوق السبت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد نورالدين حافظ عنوانه)ا))
بوحو�سى) احد  حم ود  اوالد  دوار 

3551))سوق السبت املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني حالل بساريخ)6))غشت)

1)1))تمت رقم)496.

3(4I

شركة ألسي1فيد ش.7.7

 PIECES AUTOS JARDIN EL
BORJ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

شركة ألسي1فيد ش.7.7
زنقة 11 رقم )1 حي النجاح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
 PIECES AUTOS JARDIN EL BORJ

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي الداون 

النغاط ايت بوحزيل ال16ج,خنيفرة - 
54111 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
34(9

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 PIECES(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.AUTOS JARDIN EL BORJ

بيع قطع) (: غرض الشركة بإيجاز)
الغيار,)حيكانيكي.

الداون) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- النغاط ايت بوحزيل ال16ج,خنيفرة)

54111)خنيفرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد قسو اطويل):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) اطويل  قسو  السيد 
 (67 رقم) الخضراء) املسي1ة  شارع 
احالو اغري6ن),خنيفرة)54111)خنيفرة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) اطويل  قسو  السيد 
 (67 رقم) الخضراء) املسي1ة  شارع 
احالو اغري6ن),خنيفرة)54111)خنيفرة)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
5))غشت) االبسدائية بخنيفرة بساريخ)

1)1))تمت رقم)11).
3(5I

RAHHALI CONSEIL

DRIO TRAV NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech، 148(

40000، Marrakech(Maroc
DRIO TRAV NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي ج اعة 

جعيدات راس العين، الرحاحنة، بن 
جرير - 43153 بن جرير املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.795
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يوليوز) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
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)ة))ج ال الدريوق) تفويت السيد)
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (1.111
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  ((.111
يوليوز) (18 بساريخ) الدريوق  عزالدين 

.(1(1
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ) جرير  بابن  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)98.
3(6I

شركة ألسي1فيد ش.7.7

MEDRAG AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألسي1فيد ش.7.7
زنقة 11 رقم )1 حي النجاح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
MEDRAG AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 67 

زنقة 17 حي اسكا , خنيفرة - 54111 
خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
34(3

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MEDRAG AGRI
التسيي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالسسغالل الفالحي.
 67 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
زنقة)17)حي اسكا),)خنيفرة)-)54111 

خنيفرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: الرحالي) املهدي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) الرحالي  املهدي  السيد 
جبل) زنقة  (14 شقة) (1( ع ارة)

 11191 الرباط) اكدال  العيا�سي 

الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) الرحالي  املهدي  السيد 
جبل) زنقة  (14 شقة) (1( ع ارة)

 11191 الرباط) اكدال  العيا�سي 

الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

5))غشت) االبسدائية بخنيفرة بساريخ)

1)1))تمت رقم)17).

3(7I

شركة ألسي1فيد ش.7.7

OUM RABIA-SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألسي1فيد ش.7.7
زنقة 11 رقم )1 حي النجاح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب

OUM(RABIA-SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي املسي1ة 

الخضراء ايت اسحاق,خنيفرة - 

54111 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

34(5

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 OUM (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.RABIA-SERVICES
ح ون) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحفالت),)حطعم),)حفاوضة.

عنوان املقر االجس اعي):)حي املسي1ة)
(- اسحاق,خنيفرة) ايت  الخضراء)

54111)خنيفرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: الناجي) جواد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) الناجي  جواد  السيد 
رقم) الرح ة  حي  اباد  اسال7  تجزئة 
35)زنقة)13),خنيفرة)54111)خنيفرة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) الناجي  جواد  السيد 
رقم) الرح ة  حي  اباد  اسال7  تجزئة 
35)زنقة)13),خنيفرة)54111)خنيفرة)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
5))غشت) االبسدائية بخنيفرة بساريخ)

1)1))تمت رقم)18).
3(8I

شركة ألسي1فيد ش.7.7

DIRRAM-AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألسي1فيد ش.7.7
زنقة 11 رقم )1 حي النجاح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
DIRRAM-AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 46 
تجزئة السجديد, خنيفرة - 54111 

خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

34(1
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.DIRRAM-AGRI
التسيي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالسسغالل الفالحي.
 46 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
 54111 (- خنيفرة) السجديد,) تجزئة 

خنيفرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
: بن وقية) الرحيم  عبد   السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
بن وقية) الرحيم  عبد  السيد 
السجديد,) تجزئة  (46 رقم) عنوانه)ا))

خنيفرة)54111)خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
بن وقية) الرحيم  عبد  السيد 
السجديد,) تجزئة  (46 رقم) عنوانه)ا))

خنيفرة)54111)خنيفرة املغرب
عنوانه)ا)) بن وقية  دنيا  السيدة 
خنيفرة) السجديد,) تجزئة  (46 رقم)

54111)خنيفرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
5))غشت) االبسدائية بخنيفرة بساريخ)

1)1))تمت رقم)16).

3(9I

شركة ألسي1فيد ش.7.7

IYAAD SACS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألسي1فيد ش.7.7
زنقة 11 رقم )1 حي النجاح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
IYAAD SACS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 1) 

رقم 353 حي احد حريرت - 54451 

حريرت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

34(7

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 IYAAD(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.SACS

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

,اشغال) السغليف) حواد  وتوزيع 

حخسلفة.

 (1 زنقة) (: عنوان املقر االجس اعي)

 54451 (- حي احد حريرت) (353 رقم)

حريرت املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: ح زة) حا�سي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ح زة  حا�سي  السيد 
حريرت) احد  حي  (353 رقم) ((1 زنقة)

54451)حريرت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) ح زة  حا�سي  السيد 
حريرت) احد  حي  (353 رقم) ((1 زنقة)

54451)حريرت املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

5))غشت) االبسدائية بخنيفرة بساريخ)

1)1))تمت رقم)19).

331I

ACCOUNTING(&(OUTSOURCING

HÉROE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE(MERS(SULTAN، (6

51)1)، الدار البيضاء املغرب

Héroe شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 6) شارع 

حرس السلطان الطابق 1 شقة رقم3 

الدار البيضاء 1111) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

467915

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((6

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

.Héroe(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

انساج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االفال7 السين ائية.

6))شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

حرس السلطان الطابق)1)شقة رقم3 

1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 111 (: اعلوها) رضوان  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

اعلوها عنوانه)ا)) السيد رضوان 

تجزئة نصر ياحنة زنقة)4)رقم68)س 7)

1111))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

اعلوها عنوانه)ا)) السيد رضوان 

4)رقم68)س) تجزئة نصر ياحنة زنقة)

7)) 1111))املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)741747.
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ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

DERHEM ICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-11)77 

صندوق ال16يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

DERHEM ICE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 4) 

شارع البمرية حي الحسني رقم 4) 

شارع البمرية حي الحسني 71111 

العيون املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.((119

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

119))تم تعيين) 13)دجن16) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 

تبعا) وحيد  ك سي1  دح ان  الدرهم 

إلقالة حسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (1( االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1193.

33(I

FIDUCIAIRE OTHMANE

ILIASSE DIVERS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OTHMANE
 kenitra، 14000، KENITRA

MAROC
ILIASSE DIVERS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 4 
حي قرطبة حكسب رقم ) - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
55615

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ILIASSE DIVERS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
 4 رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 14111 (- (( رقم) حكسب  قرطبة  حي 

القنيطرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد الياس عصا7):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) عصا7  الياس  السيد 
 14111 بلوك ا والد وجيه) (441 رقم)

القنيطرة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) عصا7  الياس  السيد 
 14111 بلوك ا والد وجيه) (441 رقم)

القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)78465.

333I

SAGASUD

JAOUHARAT ELMARSA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االحي1 حوالي عبد هللا رقم 3) 
 LAAYOUNE،        70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
JAOUHARAT ELMARSA شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع ولي 
العهد رقم 149 املر�سى - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3(7(1

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((4
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.JAOUHARAT ELMARSA
اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والعقاقي1) البناء) حواد  تجارة  البناء)
وتصدير) اسسي1اد  عاحة  تجارة 
حالحي) صناعي  تجاري  نشاط  كل 

وخدحاتي.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 71111 149)املر�سى)-) ولي العهد رقم)

العيون املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: افيف) فاط ة  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) افيف  فاط ة  السيدة 

املر�سى) (155 العهد ع ارة) ولي  شارع 

71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) افيف  فاط ة  السيد 

املر�سى) (155 العهد ع ارة) ولي  شارع 

71111)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

6))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1961.

334I

Trefle(Conseil

AXELENT PARTNERS
إعالن حسعدد القرارات

Trefle(Conseil

 Angle(Bd. Zerktouni(et(Rue

 Soulaimane(Azmi، 20503،

casablanca maroc

AXELENT PARTNERS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : إقاحة 

اإلسسقرار، زاوية زنقة النصر وجيل 

سيزار، ع ارة 1)، الصخور السوداء 

- - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.(8(369

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

1)1))تم اتخاذ) 7))يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية):)

على) ينص  الذي  (: (1 رقم) قرار 
الشركة) رأس ال  رفع  (: حايلي)
درهم) (1.400.000,00 قدره) ب بلغ 
إلى) درهم  (100.000,00 حن) لينسقل 

1.500.000,00)درهم
على) ينص  الذي  (: (( رقم) قرار 
 751 بيع) على  املصادقة  (: حايلي)
أح د) للسيد  امل لوكة  (

ً
سه ا

 AXELENT لحساك برأس ال شركة)
عبد) السيد  لصالح  (PARTNERS

الوهاب الحداوي.
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)
الذي ينص على) (: و7) (6 بند رقم)
النظا7) حقسضيات  تعديل  (: حايلي)

األسا�سي
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743998.
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smaticomp

NOVELTY TRANS I SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme(étage -، 20300،
casablanca maroc

 NOVELTY TRANS I SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 151 شارع 
اساحة ابن زيد الطابق الثاني املدينة 
اليسرئ ن ج حي املعاريف - 1331) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471(43

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.NOVELTY TRANS I SARL AU
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
عنوان املقر االجس اعي):)151)شارع)
اساحة ابن زيد الطابق الثاني املدينة)
 (1331 (- اليسرئ ن ج حي املعاريف)

الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
(: حدغري) العلوي  احين  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.
(: حدغري) العلوي  احين  السيد  (

1111)بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
حدغري) العلوي  احين  السيد 
عنوانه)ا))138)زنقة واد ايكم درج و) 
طابق)3)شقة)1))زاوية زنقة الزيزفون)

1111))الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
حدغري) العلوي  احين  السيد 
عنوانه)ا))138)زنقة واد ايكم درج و) 
طابق)3)شقة)1))زاوية زنقة الزيزفون)

1111))الدارالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744168.
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حوثق

أطلس أم برومسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حوثق
زاوية شارع يعقوب املنصور وزنقة 
لبنان اقاحة احيطاف ب الطابق 
االول شقة رقم ) جليز حراكش، 
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41111، حراكش املغرب
أطلس أ7 بروحسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي باب دكالة 

إقاحة بوكار الطابق 5الشقة رقم 
8)حراكش باب دكالة إقاحة بوكار 
الطابق 5الشقة رقم 8) حراكش 

41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115737
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
أطلس) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

أ7 بروحسيون.
حوضوع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج
وكل) العقاري،) اإلنعاش  (•
حن) به  املسعلقة  العقارية  الع ليات 

بناء)وإنجاز تجزيئات عقارية)
ملخسلف) العقارات  ج يع  بناء) (•
والخاصة) العاحة  االسسع االت 
واسسغالل) الج اعية  أو  والفردية 
بطريقة) للشركة  امل لوكة  العقارات 
اسسغاللها) أو  كراءها  أو  حباشرة 
كراء،) بيع،) شراء،) أخرى،) بطريقة 
ج يع) في  والسجارة  تصدير  اسسي1اد،)
املصنعة،) أو  الخاحة  املنسوجات 

الوكالة أو الس سرة.
العقارات) أنواع  ج يع  شراء) (•
أو) العقاري  اإلنعاش  ع ليات  وكل 
ج يع) عاحة  وبصفة  السجزئات،)
الع ليات املسعلقة بصفة حباشرة أو)
غي1 حباشرة لكل أو جزء)حن الع ليات)

السالفة الذكر..
عنوان املقر االجس اعي):)باب دكالة)
رقم) 5الشقة  الطابق) بوكار  إقاحة 
بوكار) إقاحة  دكالة  باب  8)حراكش 
حراكش) ((8 رقم) 5الشقة  الطابق)

41111)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 
8.161.111)درهم،)حقسم كالسالي):)

 61.64( (: سعاد) بلقزيز  السيدة 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد أح د أحين املرياك):)9.979 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 9.979 (: السيدة املرياك فردوس)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) سعاد  بلقزيز  السيدة 
تجزئة جوهر رقم)3)1)تاركة)41111 

حراكش املغرب.
املرياك) أحين  أح د  السيد 
الشقة) (5 حاجوريل)  7 ح  عنوانه)ا))
حراكش) (41111 البيضاء) طريق  (16

املغرب.
السيدة املرياك فردوس عنوانه)ا))
تجزئة جوهر رقم)3)1)تاركة)41111 

حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
املرياك) أحين  أح د  السيد 
الشقة) (5 حاجوريل)  7 ح  عنوانه)ا))
حراكش) (41111 البيضاء) طريق  (16

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((4 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)6)51.
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ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 LAUMAR TRANSPORT ET
LEVAGE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تمويل املقر االجس اعي للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األول رقم 1، 

91111، طنجة املغرب
 LAUMAR TRANSPORT ET
LEVAGE شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 8، شارع 

فاس، الطابق 1 رقم 1 - 91111 

طنجة املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.115785

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في)11)غشت)1)1))تم تمويل)

حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
(- (1 رقم) (1 الطابق) شارع فاس،) (،8«

(،183« إلى) املغرب») طنجة  (91111

الطابق) شارع ولي العهد،)حركز إنريا،)

طنجة) (91111 (- (15 رقم) السفلي 

املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((7 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)95)33).

338I

MOGADOR MANGEMENT SYSTEM SARL

MOGADOR CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA

 APPARTEMENT 10 1ER(ÉTAGE

 LOTISSEMENT 4 LOGEMENT

 DAR(TALIB 44100 ESSAOUIRA،

44100، ESSAOUIRA(MAROC

MOGADOR CALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي الشقة 

بالطابق الثالث املنزه 31 الصويرة - 

44111 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5345

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MOGADOR CALL

:)حقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

تسيي1 االسسغالل السجاري والخدحاتي)

)حشغل حركز االتصال).

الشقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(- الصويرة) (31 بالطابق الثالث املنزه)

44111)الصويرة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

حصة) (61 (: السيد لق ان فجري)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيدة اشراق الدهر):)41)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد لق ان فجري عنوانه)ا))حي)

 41111 شارع العيون) (681 ازلي رقم)

حراكش املغرب.

عنوانه)ا)) الدهر  اشراق  السيدة 

 41111  (48 رقم) العزوزية  تجزئة 

حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد لق ان فجري عنوانه)ا))حي)

 41111 شارع العيون) (681 ازلي رقم)

حراكش املغرب

عنوانه)ا)) الدهر  اشراق  السيدة 

 41111  (48 رقم) العزوزية  تجزئة 

حراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ)4))غشت)

1)1))تمت رقم)176.
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ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 CAP NORD DIGITAL
 DETECTION &

 DIAGNOSTIC, ENSEIGNE
CAP NORD 3D

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األول رقم 1، 

91111، طنجة املغرب
 CAP NORD DIGITAL

 DETECTION & DIAGNOSTIC,
 Enseigne(CAP(NORD 3D

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 8، شارع 
فاس، الطابق 1 رقم 1 - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117(13

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (15
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 CAP (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 NORD DIGITAL DETECTION
 &( DIAGNOSTIC,( Enseigne( CAP

.NORD 3D
غرض الشركة بإيجاز):)الهندسة،)
االنجاز وصيانة أنظ ة الري والحفر.

8،)شارع) (: عنوان املقر االجس اعي)
 91111 (- (1 رقم) (1 الطابق) فاس،)

طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: العزوزي) اكرا7  السيدة 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة اكرا7 العزوزي عنوانه)ا))
ازحيز7) درب  (،1 زتقة) املاحون،) شارع 

رقم)35 93111)تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة اكرا7 العزوزي عنوانه)ا))
ازحيز7) درب  (،1 زتقة) املاحون،) شارع 

رقم)35 93111)تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)78)33).

341I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

PARADIS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األول رقم 1، 

91111، طنجة املغرب
PARADIS PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي املنطقة 
الصناعية املحد، زنقة ب، قطعة 

818 - 91111 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.61543

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 غشت) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
بوبوح) حم د  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (511
1.111)حصة لفائدة السيد))ة))عبد)
غشت) (17 بساريخ) الزوجال  الح يد 

.(1(1
بوبوح) حم د  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (511
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111
غشت) (17 بساريخ) الزوجال  هشا7 

.(1(1

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((7 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)97)33).

341I

sacompta sarl au

SAP MAD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sacompta sarl au

44) شارع الجيش امللكي حيسور، 

51)33، حيسور املغرب

SAP MAD شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي املالح 

الشرقية تيساف اوطاط الحاج 

تيساف 33313 اوطاط الحاج 

املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1743

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (19

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 SAP (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MAD

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
طرق) +صيانة  املخسلفة) واالشغال 

والصرف) املياه  وأنابيب  االتصال 

صيانة)) أو  غرس  الصحي+)حقاول 

املسنزهات والحدائق والطرق إلخ.

املالح) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الحاج) اوطاط  تيساف  الشرقية 

الحاج) اوطاط  (33313 تيساف)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: خلفاوي) رشيد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) خلفاوي  رشيد  السيد 

 33313 الحاج) اوطاط  (18 تانديت)

اوطاط الحاج املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) خلفاوي  رشيد  السيد 

 33313 الحاج) اوطاط  (18 تانديت)

اوطاط الحاج املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((7 بساريخ) ببوملان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/338.

34(I

STE MASO

STE MASO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

 STE MASO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجس اعي

شارع ابن خلدون الطابق السفلي 

حمال رقم 3 العرائش - 111)9 

العرائش املغرب». 

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4765

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الحشرات،) إبادة  (: الحالي) الشركة 

حكافمة األوبئة،)تطهي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعرائش بساريخ)5))غشت)

1)1))تمت رقم)519.
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ESPACE COMPTA ET CONSEIL

PARADIS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األول رقم 1، 

91111، طنجة املغرب
PARADIS PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي املنطقة 
الصناعية املحد، زنقة ب، قطعة 

818 - 91111 طنجة املغرب.
تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.61543

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تم تعيين) 17)غشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 

الزوجال عبد الح يد ك سي1 آخر
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((7 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)97)33).

344I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

PARADIS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األول رقم 1، 

91111، طنجة املغرب
PARADIS PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي املنطقة 
الصناعية املحد، زنقة ب، قطعة 

818 - 91111 طنجة املغرب.
تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.61543

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تم تعيين) 17)غشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 
تبعا) آخر  ك سي1  هشا7  الزوجال 

لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((7 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)97)33).

345I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

PATAGONIA
إعالن حسعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

)6 شارع سيدي عبد الرح ان، 

11)1)، الدار البيضاء املغرب

PATAGONIA »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»

وعنوان حقرها االجس اعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثاث الشقة 6 

- - الدار البيضاء املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : -.

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)8))يوليوز)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):

املال) رأس  أن  الوحيد  الشريك  قرر 

111111)درهم سي1تفع ب بلغ) الحالي)

إلى) يصل  لكي  درهم  (11651111

11751111)درهم،)وذلك عن طريق)

تقدييم حصص عينية

 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):

حالءحة النظا7 األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

بند رقم)6):)الذي ينص على حايلي)

:)قدحت السيدة برة فاط ة حصص)

نقدية حبلغها)111111)درهم وكذلك)

عينية حبلغها)11651111)درهم

 بند رقم)7):)الذي ينص على حايلي):

ب بلغ) الشركة  رأس ال  تمديد  تم 

11751111)درهم

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743938.

346I

بنعال لإلستشارة

LINE TECHNOLOGY 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بنعال لإلستشارة

حي ح ي ونة بلوك 4 رقم 56 الطابق 

3 بني حالل، 1)31)، بني حالل 

املغرب

 LINE TECHNOLOGY شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

الشرف ) شطر 3 حج وعة 7 

ع ارة 6 شقة 18 االلفة - )1)1) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4671(1

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 LINE (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.TECHNOLOGY

تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الكهرباء.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 7 حج وعة) (3 شطر) (( الشرف)

 (1(1( (- االلفة) (18 شقة) (6 ع ارة)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيد خليد ايت شبكة)

درهم) (111.111 بقي ة) حصة 

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد خليد ايت شبكة عنوانه)ا))

حج وعة) (3 شطر) (( تجزئة الشرف)

 (1(1( االلفة) (18 شقة) (6 ع ارة) (7

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد خليد ايت شبكة عنوانه)ا))

حج وعة) (3 شطر) (( تجزئة الشرف)

 (1(1( االلفة) (18 شقة) (6 ع ارة) (7

الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)1)7419.

347I

FLASH ECONOMIE

J LABS MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

J LABS MAROC SARLAU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها 10000,00درهم

حسجل) عرفي  عقد  ب قس�سى 

 (1(1/18/17 بساريخ) بالدار البيضاء)

املسؤولية) ذات  شركة  تأسيس  تم 

ذات) الوحيد  بالشريك  املحدودة 

امل يزات السالية):)

 J LABS شركة) (: التس ية) (-

 MAROC

حنظوحة) تسيي1  (: املوضوع) (-

حعلوحاتية لج يع أنواع الخدحات
49)زنقة جون) (: املقر االجس اعي) (-

كوتيي,) السادس  الطابق  جوريس 

الدار البيضاء.
عشرة أالف درهم) (: رأس املال) (-

حائة) إلى  حقس ة  ((DH  10000,00(

حصة) ((111 اجس اعية) حصة 

اجس اعية))بقي ة حائة درهم للحصة.)

الشكل) ووزعت على  ((DH  100,00(

السالي):)
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MR JEFF LABSي ثلها) شركة) (-
ELOI GOMEZ CAL)الحاحل) السيد)
-حائة) (PA413167رقم السفر  لجواز 
حصة) (111 (( اجس اعية) حصة 

اجس اعية.))
فاتح) حن  (: االجس اعية) السنة  (-
يناير إلى الحادي والثالثون حن دجن16.
:)تسعة وتسعون سنة حن) -)املدة)
في) اال  الفعلي  الشركة  تأسيس  يو7 

حالة السصفية املسبقة او الس ديد.
تسي1 الشركة) (: التسيي1 واإلدارة) (-
 ELOI GOMEZ السيد) طرف  حن 
رقم السفر  لجواز  CALالحاحل 
الصالحيات) ج يع  وله  (PA41316

لس ثيل الشركة.
السجل) في  الشركة  تسجيل  تم 
رقم) تمت  البيضاء) للدار  السجاري 

469183
348I

CAB ASSISTANCE

H SERVICE EQUIPEMENT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76

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

MAROC
 H SERVICE EQUIPEMENT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي املنظر 
الج يل زنقة ب رقم 47 - 91111 

طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.95361

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم) ((1(1 يوليوز) (17 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 (1.111« أي حن) درهم») ((81.111«
عن) درهم») (311.111« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم))3)33).

349I

CAB ASSISTANCE

 B SAFEGUARD HSSE

PARTNER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE(NABIL 1ER(ETAGE

 N° 3 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 B SAFEGUARD HSSE PARTNER

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

يعقوب املنصور رقم ) الطابق 

الثالت رقم 5 - 91111 طنجة 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.97645

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في)13)يوليوز)1)1))تقرر حل)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

 B SAFEGUARD الوحيد) الشريك 

رأس الها) حبلغ  (HSSE PARTNER

حقرها) وعنوان  درهم  (11.111

املنصور) يعقوب  شارع  اإلجس اعي 
رقم)))الطابق الثالت رقم)5)-)91111 

طنجة املغرب نتيجة ل):)عد7 النجاح)

باملشروع..

شارع) ب  السصفية  حقر  حدد  و 

يعقوب املنصور رقم)))الطابق الثالت)
رقم)5)-)91111)طنجة املغرب.)

و عين):)

الزازات) حصطفى  السيد)ة))

طنجة) (91111 طنجة) وعنوانه)ا))

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)33)33).
351I

COMPTE A JOUR

ALMACENES LA CORONA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
 ALMACENES LA CORONA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجس اعي تجزئة 
الع ران رقم 351 سلوان تجزئة 
الع ران رقم 351 سلوان 111)6 

الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.17771

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يوليوز) ((8 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):)
توزيع السلع.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ)4))غشت)

1)1))تمت رقم)887).
351I

MBGA

 LES CARRIERES
NOUVELLES DU MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين حسي1 جديد للشركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

 LES CARRIERES NOUVELLES

DU MAROC)شركة ذات حسؤولية)

حمدودة ذات الشريك الوحيد

رقم) اإلجس اعي  حقرها  وعنوان 

75))شارع الزرقطوني)-)1151))الدار)

البيضاء)املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري)

.3618(9

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تم تعيين) 15)غشت) املؤرخ في)

حسي1 جديد للشركة السيد)ة))لشرف)

ياسين ك سي1 آخر

تبعا لوفاة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744175.

35(I

AUDICO

افريبالسط
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN(CASABLANCA، 20070،

CASABLANCA MAROC

افريبالسط شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي زاوية شارع 

»A» وزنقة »F» املنطقة الصناعية 

عين السبع - 51)1) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(8137

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 حاي) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):)

دكي1) حم د  )ة)) السيد) تفويت 

97)حصة اجس اعية حن أصل) برادة)

411)حصة لفائدة السيد))ة))صوفية)

ع ور بساريخ))1)حاي)1)1).
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)741597.
353I

AUDICO

الشركة العقارية قسارية 
الحسنية

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN(CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC

الشركة العقارية قسارية الحسنية 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي زاوية شارع 
»A» وزنقة »F» املنطقة الصناعية 
عين السبع - 51)1) الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.47687

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 حاي) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
برادة) حم د  )ة)) السيد) تفويت 
 (11 أصل) حن  اجس اعية  حصة  (9
حصة لفائدة السيد))ة))حم د دكي1)

برادة بساريخ)15)حاي)1)1).
برادة) حم د  )ة)) السيد) تفويت 
 (11 حصة اجس اعية حن أصل) (11
)ة))سعد برادة) حصة لفائدة السيد)

بساريخ)15)حاي)1)1).
برادة) حم د  )ة)) السيد) تفويت 
 (11 حصة اجس اعية حن أصل) (11
نبيل برادة) )ة)) حصة لفائدة السيد)

بساريخ)15)حاي)1)1).
برادة) حم د  )ة)) السيد) تفويت 
 (11 حصة اجس اعية حن أصل) (11
الها7 برادة) )ة)) حصة لفائدة السيد)

بساريخ)15)حاي)1)1).
دكي1) حم د  )ة)) السيد) تفويت 
41)حصة اجس اعية حن أصل) برادة)
11))حصة لفائدة السيد))ة))صوفية)

ع ور بساريخ)15)حاي)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743348.

354I

INFOPLUME

WOOD DESKS 2
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

INFOPLUME

149 شارع حم د الخاحس اقاحة 

حي وزا 1 رقم 17، 91111، طنجة 

املغرب

WOOD(DESKS 2 شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي الطابق 

األر�سي رقم 1 ع ارة )3 34- زنقة 

البوحسوري - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117151

 (( في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.WOOD DESKS (

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

األثاث.

الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
زنقة) (-34  3( ع ارة) (1 رقم) األر�سي 

البوحسوري)-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: أس اء) طيبي  السيدة 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) أس اء) طيبي  السيدة 
39)شارع حوالي يوسف اقاحة السال7)

رقم)15 91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) أس اء) طيبي  السيدة 
39)شارع حوالي يوسف اقاحة السال7)

رقم)15 91111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((4 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)18)33) 4045-.

355I

MBGA

 LES CARRIERES
NOUVELLES DU MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تعيين حسي1 جديد للشركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

 LES CARRIERES NOUVELLES
DU MAROC شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 75) 
شارع الزرقطوني - 1151) الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.3618(9

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تم تعيين) 15)غشت) املؤرخ في)
حسي1 جديد للشركة السيد)ة))لشرف)

ملياء)ك سي1 آخر
تبعا لوفاة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744175.

356I

MBGA

SAKAN EL JADIDA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي1 جديد للشركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

SAKAN EL JADIDA شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 75) 
شارع الزرقطوني - 1151) الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.33(415

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تم تعيين) 15)غشت) املؤرخ في)
حسي1 جديد للشركة السيد)ة))لشرف)
ياسين ك سي1 آخر تبعا لوفاة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744177.

357I

MBGA

SAKAN EL JADIDA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي1 جديد للشركة

MBGA
 N 275 BD(ZERKTOUNI(N

 275 BD(ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

SAKAN EL JADIDA شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 75) 
شارع الزرقطوني - 1151) الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.33(415
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ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تم تعيين) 15)غشت) املؤرخ في)
حسي1 جديد للشركة السيد)ة))لشرف)

ملياء)ك سي1 آخر
تبعا لوفاة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744177.

358I

MOORISH

YARIMAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 
د، 1181)، الدار البيضاء املغرب

YARIMAS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقاحة جواد 119 
الطابق 3 شقة 43 كليز حراكش 

41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115797
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.YARIMAS
حقاول) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)واألشغال العاحة،)
أو) السجارية  الع ليات  إدارة  (•
الزراعية،) )السوريدات  الزراعية)

األع ال الزراعية).
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
جواد) اقاحة  الخطابي  الكريم  عبد 
119)الطابق)3)شقة)43)كليز حراكش)

41111)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

السيدة فاط ة الزهراء)هجي1):)5) 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (75 (: بلغوش) ع ر  السيد 
بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

هجي1) الزهراء) فاط ة  السيدة 
عنوانه)ا))حسي1ة)3)أ عدد)11 41111 

حراكش املغرب.
عنوانه)ا)) بلغوش  ع ر  السيد 
حراكش) (41111  11 أ عدد) (3 حسي1ة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
هجي1) الزهراء) فاط ة  السيدة 
عنوانه)ا))حسي1ة)3)أ عدد)11 41111 

حراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114997.
359I

حماسبات البي1وني

 انيديف شوب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

حماسبات البي1وني
18 شارع الحسن الثاني كسبة ) 
حراكش، 41111، حراكش املغرب

 انيديف شوب شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي »)3 شارع 
الكولف سيدي يوسف بن علي 
حراكش - 41111 حراكش املغرب.
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.11(677

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)19)يوليوز)1)1))تم تمويل)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
شارع الكولف سيدي يوسف) (3(««
حراكش) (41111 (- حراكش) علي  بن 

املغرب»)إلى)»483)تجزئة املسار الحي)

حراكش) (41111 (- الصناعي حراكش)

املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114975.

361I

MOORISH

 RESTAURATION DE
 MACHINE DE TRAVAUX

PUBLICS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 

د، 1181)، الدار البيضاء املغرب

 RESTAURATION DE MACHINE

DE TRAVAUX PUBLICS شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقاحة جواد 119 

الطابق 3 شقة 43 كليز حراكش 

41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115795

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 RESTAURATION DE MACHINE

.DE TRAVAUX PUBLICS

غرض الشركة بإيجاز):)•)االسسي1اد)

والسصدير))تاجر أو وسيط).

إدارة) أو  الصناعية  الع ليات  (•

الخدحات))تجديد وإصالح اآلالت)

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

جواد) اقاحة  الخطابي  الكريم  عبد 

119)الطابق)3)شقة)43)كليز حراكش)

41111)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيدة سها7 حاضر):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حاضر  سها7  السيدة 
زنقة جبل ه16ي اقاحة نوة شقة) (17

)1 1811))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) حاضر  سها7  السيدة 
زنقة جبل ه16ي اقاحة نوة شقة) (17

)1 1811))الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((6 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114996.

361I

FCCA ATLAS

 PHARMACIE ABRAJ
AL ATLAS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

صيدلية أبراج األطلس

PHARMACIE ABRAJ AL ATLAS

 شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجس اعي جوهرة 

األطلس رقم 167 تسلطانت حراكش 

- 41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115155
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في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) (16
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

االقسضاء)ب خسصر تس يتها):)
 PHARMACIE ABRAJ AL

ATLAS)صيدلية أبراج األطلس)
غرض الشركة بإيجاز):)صيدلية

جوهرة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
167)تسلطانت حراكش) األطلس رقم)

-)41111)حراكش املغرب
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: كر7) عصفور  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه) كر7  عصفور  السيد 
حراكش) (41111 حراكش) (1 تالوجت)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه) كر7  عصفور  السيد 
حراكش) (41111 حراكش) (1 تالوجت)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (17 السجارية ب راكش بساريخ)

1)1))تمت رقم)98)114
36(I

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

PROPULSION ÉTUDES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZEPHIR DIGITAL PHOTO
 AVENUE ABDELKARIM
 ELKHATABI RESIDENCE
 JAWAD(IMMEUBLE 109

 APPARTEMENT 43 3EME
 ETAGE(GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC
Propulsion études شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقاحة جواد 119 
الطابق 3 شقة 43 كليز حراكش 

41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115815

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((4
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.Propulsion études
حكسب) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

الدراسة والسمقيق والبمث)
حسنوعة) تشييد  أو  أع ال  (•

)حقاول)
•)اع ال بناء

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
جواد) اقاحة  الخطابي  الكريم  عبد 
119)الطابق)3)شقة)43)كليز حراكش)

41111)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: حوتشو) يوسف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) حوتشو  يوسف  السيد 
املنضر) (4 الطابق) (46 ع ارة الصفاء)

الج يل)3 51111)حكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) حوتشو  يوسف  السيد 
املنضر) (4 الطابق) (46 ع ارة الصفاء)

الج يل)3 51111)حكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((7 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)115111.

363I

fiduciare(ait(assou

اقزابو ترانسبور
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciare(ait(assou
 198lot(mesguina(drarga(agadir،

80000، agadir(maroc
اقزابو ترانسبور شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي الهناء 
رقم 44 الدراركة اكادير - 81111 

اكادير املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4(987

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
اقزابو) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

ترانسبور.
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي1
اشغال حخسلفة.

عنوان املقر االجس اعي):)حي الهناء)
 81111 (- اكادير) الدراركة  (44 رقم)

اكادير املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد اقزابو عبد الفساح):)1.111 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

الفساح) عبد  اقزابو  السيد 
عنوانه)ا))حي الهناء)رقم)44)الدراركة)

اكادير)81111)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الفساح) عبد  اقزابو  السيد 
عنوانه)ا))حي الهناء)رقم)44)الدراركة)

اكادير)81111)اكادير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (14 بساريخ) باكادير  السجارية 

1)1))تمت رقم)91143.
364I

BOMEDICEM

)بوحيدسم)
BOMEDICEM SARL AU 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BOMEDICEM
11 زنقة الحرية الطابق 3 رقم 

5 الدار البيضاء، 1331)، الدار 
البيضاء املغرب

 BOMEDICEM SARL (بوحيدسم(
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 11 زنقة 

الحرية الطابق 3 رقم 5 الدار 
البيضاء - 1)11) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
465145

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (31
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 BOMEDICEM SARL )بوحيدسم))

.AU

السصدير) (: غرض الشركة بإيجاز)

واإلسسي1اد,)السجارة.
زنقة) (11 (: عنوان املقر االجس اعي)
الحرية الطابق)3)رقم)5)الدار البيضاء)

-)1)11))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 السيدة حريم بوسيكوس):)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

بوسيكوس) حريم  السيدة 

عنوانه)ا))إقاحة العن16 ع ارة)4)شقة)
سيدي) كي1كوحار  زنقة  (3 طابق) (1(

الدار البيضاء) ((1(41 عبد الرح ان)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

بوسيكوس) حريم  السيدة 

عنوانه)ا))إقاحة العن16 ع ارة)4)شقة)
سيدي) كي1كوحار  زنقة  (3 طابق) (1(

الدار البيضاء) ((1(41 عبد الرح ان)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تمت)
رقم)-.

365I

EVEIL CONSEIL

 LE PETIT PALAIS
IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EVEIL CONSEIL

 LOT(ASSAWAB 06 BD

 FOUARAT(HAY(MOHAMMADI،
20250، CASABLANCA(MAROC
 LE PETIT PALAIS IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

حرس السلطان الطابق األول الرقم 
3 - 1116) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469889
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 LE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PETIT PALAIS IMMOBILIER
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
حرس السلطان الطابق األول الرقم)

3)-)1116))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
الرحيم) عبد  البطيوي  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (351 (:

للحصة.
 351 (: هللا) عبد  اليدغي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد العلمي ياسين):)311)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الرحيم) عبد  البطيوي  السيد 
 (( الزنقة) النصر  تجزئة  عنوانه)ا))
الدار) ((1471 عين الشق) الرقم116)

البيضاء)املغرب.
السيد اليدغي عبد هللا عنوانه)ا))
حي خلط الرحل)11)زنقة)14)رقم)8) 

71111)العيون املغرب.

عنوانه)ا)) ياسين  العلمي  السيد 

شارع عبد املوحن زنقة البصرة ع ارة)

 (1341 الفرنسية) العائلة  حي  (3(

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الرحيم) عبد  البطيوي  السيد 

 (( الزنقة) النصر  تجزئة  عنوانه)ا))

الدار) ((1471 عين الشق) الرقم116)

البيضاء)املغرب

السيد اليدغي عبد هللا عنوانه)ا))
حي خلط الرحل)11)زنقة)14)رقم)8) 

71111)العيون املغرب

عنوانه)ا)) ياسين  العلمي  السيد 

شارع عبد املوحن زنقة البصرة ع ارة)

 (1341 الفرنسية) العائلة  حي  (3(

الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743761.

366I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

FIRAS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V، 26000، SETTAT(MAROC

FIRAS PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 6)، شارع 

حرس السلطان شقة رقم3، الطابق 

االول - 1116) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471193

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 FIRAS (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.PROMO

غرض الشركة بإيجاز):)حجزئ.

عنوان املقر االجس اعي):)6)،)شارع)

الطابق) حرس السلطان شقة رقم3،)

االول)-)1116))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: حديوي) نجات  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 (51 (: اليزيد) ولد  سارة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد عبدالرحيم الخالدي):)51) 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة نجات حديوي عنوانه)ا))

ز7) وادي  الدهب  وادي  تجزئة  (7(

5351))خريبكة املغرب.

السيدة سارة ولد اليزيد عنوانه)ا))

 8 الشقة) (7 الرقم) الغزالي  تجزئة 

6111))سطات املغرب.

الخالدي) الرحيم  عبد  السيد 

دوار القوارة اوالد الصغي1) عنوانه)ا))

6111))سطات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيدة نجات حديوي عنوانه)ا))

ز7) وادي  الدهب  وادي  تجزئة  (7(

5351))خريبكة املغرب)

السيدة سارة ولد اليزيد عنوانه)ا))

 8 الشقة) (7 الرقم) الغزالي  تجزئة 

6111))سطات املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744135.

367I
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إئس انية)BKM)لإلرشادات

GLOBAL TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

إئس انية BKM لإلرشادات

رقم 11 تجزئة املركز ورزازات، 

45111، ورزازات املغرب

GLOBAL TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 389 

بلوك د حي املقاوحة ورزازات - 45111 

ورزازات املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 763.

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((118 يونيو) (19 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

حن) أي  درهم») ((.651.111«

»3.151.111)درهم»)إلى)»5.711.111 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات بساريخ)11)يوليوز)

118))تمت رقم)1387.

368I

 SOCIETE(DE(TRAVAUX(D’ELECTRICITE(ET

CONSULTING

 SOCIETE DE TRAVAUX

 D›ELECTRICITE ET

CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE DE TRAVAUX

 D›ELECTRICITE ET

CONSULTING

 AV(MERS(SULTAN(ETAGE 1

 APPT 3 N°26 ANFA، 20340،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE DE TRAVAUX

 D›ELECTRICITE ET

 CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 6) ححج 
حرس السلطان الطابق األول شقة 
رقم 3 أنفا 1341) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

467815
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
حسبوعة) الشركة  تس ية 
ب خسصر) اإلقسضاء) عند 
 SOCIETE DE (: تس يتها)
 TRAVAUX( D’ELECTRICITE( ET

.CONSULTING
حكسب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسة واالع ال الكهربائية.
6))ححج) (: عنوان املقر االجس اعي)
شقة) األول  الطابق  السلطان  حرس 
البيضاء) الدار  ((1341 أنفا) (3 رقم)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
511)حصة) (: السيد الزين حم د)

بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد املديكي حم د):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) حم د  الزين  السيد 
حي ال16كة زنقة)6))رقم)348 1711) 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) حم د  املديكي  السيد 
زنقة عين سيدي علي زاوية شارع) (6
البيضاء) الدار  ((1451 الزرقطوني)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) حم د  الزين  السيد 

حي ال16كة زنقة)6))رقم)348 1711) 

الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)467815.

369I

Auditranis(sarl-au

STE AM DESIGNE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Auditranis(sarl-au

 Immeuble(B›3 appartement 2

 almansour 1 meknes، 50000،

Meknes(Maroc

STE AM DESIGNE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حسجر 

شارع ابن خلدون رقم 41 املدينة 

الجديدة حكناس. حكناس 51111 

حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

51415

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AM DESIGNE SARL

يمدد) (: (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حقاول) (: في) االجس اعي  الغرض 

-السجارة-السصدير) االشهارات)

امللكية) واالسسي1اد-شراء-بيع 

النجارة) الع ارات،) بناء) العقارية،)

البناء،) وأدوات  املواد  بج يع 

ترصيص،)كهرباء،)اسسغالل املقالع.)

وبصفة عاحة كل الع ليات املالية)
واملنقولة) والعقارية،) والسجارية 
املرتبطة بصفة حباشرة أو غي1 حباشرة)

باملوضوع املذكور أعاله.
حسجر) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
املدينة) (41 رقم) خلدون  ابن  شارع 
 51111 حكناس) حكناس.) الجديدة 

حكناس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
(: االحين) املنعم  عبد  السيد 

511حصة بقي ة)111)درهم.
(: االحين) الحفيظ  عبد  السيد 

511حصة بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
االحين) املنعم  عبد  السيد 
ا7) دار  االحين  ضيعة  عنوانه)ا))
السلطان عين عرحة)51111)حكناس)

املغرب.
االحين) الحفيظ  عبد  السيد 
ا7) دار  االحين  ضيعة  عنوانه)ا))
السلطان عين عرحة)51111)حكناس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
االحين) املنعم  عبد  السيد 
ا7) دار  االحين  ضيعة  عنوانه)ا))
السلطان عين عرحة)51111)حكناس)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (18 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)417).
371I

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL

شركة أنباء العقارية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL
 Av. Hassan(II & Malik(Ibn

 Morhil, Imm. LA(TULIPE(A6
Larache، 92000، Larache(Maroc
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شركة أنباء العقارية شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 

النهضة، طريق تطفت رقم 89 

الطابق 1 رقم ) القصر الكبي1 

111)9 القصر الكبي1 املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.475

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 غشت) (14 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

تفويت السيد))ة))حاجي حصطفى)

 1( أصل) حن  اجس اعية  حصة  (6

ادريس) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

اليعقوبي بساريخ)14)غشت)1)1).

تفويت السيد))ة))حاجي حصطفى)

 1( أصل) حن  اجس اعية  حصة  (6

حم د) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

اليعقوبي بساريخ)14)غشت)1)1).

 3 )ة))حاجي إي ان) تفويت السيد)

حصة) (7 حصة اجس اعية حن أصل)

اليعقوبي) ادريس  )ة)) السيد) لفائدة 

بساريخ)14)غشت)1)1).

 4 )ة))حاجي إي ان) تفويت السيد)

حصة) (7 حصة اجس اعية حن أصل)

اليعقوبي) حم د  )ة)) السيد) لفائدة 

بساريخ)14)غشت)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) الكبي1  بالقصر   االبسدائية 

13)غشت)1)1))تمت رقم)81.

371I

CABINET FIDUCIAIRE BOUMAHROU

STE BOULANGERIE SMD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET FIDUCIAIRE

BOUMAHROU

 AVENUE ALLAL BEN ABDELLAH

 IMMEUBLE(MARITBOL(N 4

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 STE BOULANGERIE SMD

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية)

 Quartier وعنوان حقرها اإلجس اعي

 Chouakrech(Boukhalef(lot(n°

 2044 local(RDC - Tanger - 9000

.TANGER MAROC

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.97895

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

1)1))تقرر حل) 5))ف16اير) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 STE BOULANGERIE SMD

درهم) (111.111 رأس الها) حبلغ 

 Quartier وعنوان حقرها اإلجس اعي)

 Chouakrech( Boukhalef( lot( n°

 2044(local(RDC(-(Tanger(-(9000

(: ل) نتيجة  (TANGER MAROC

.DISSOLUTION ANTICIPÉE

 Quartier(و حدد حقر السصفية ب

 Chouakrech( Boukhalef( lot( n°

 2044( local( RDC( -( Tanger-( -

 .91111 TANGER MAROC

و عين):)

 ABDEL-ILAH السيد)ة))

 OUAD وعنوانه)ا)) (SAMADI

 BAHRAEINE AZIB HAJ

 KADDOUR 91111 TANGER

MAROC)ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

حارس) (15 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم))191.

37(I

(DAHOM (SARL

DAHOM داهوم 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

(DAHOM (SARL
 AV(LALLA(YACOUT 5EME 39

ETAGE(APPT(D، 0، الدار البيضاء 
املغرب

 داهوDAHOM 7 شركة
 ذات املسؤولية املحدودة

)في طور السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق 5 رقم د الدار 

البيضاء - 1111) 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(33179
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تقرر حل) 18)ف16اير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها) حبلغ  (DAHOM داهو7)
حقرها) وعنوان  درهم  (111.111
الياقوت) اللة  شارع  (39 اإلجس اعي)
(- البيضاء) الدار  د  رقم  (5 الطابق)
الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((1111
ل):)بعد السأكد حن أن الوضعية املالية)
السجارية) اإلحكانات  وكذا  للشركة 
باإلسس رار) لها  تس ح  ال  املسسقبلية 
في حزاولة نشاطها وكذا اعسبارا أنه لم)
تعد الشركة تقو7 بأي حعاحالت تقرر)

الحل اإلستباقي للشركة.
و حدد حقر السصفية ب)39)شارع)
رقم د الدار) (5 اللة الياقوت الطابق)
البيضاء) الدار  ((1111 (- البيضاء)

املغرب.)
و عين):)

أربعين) أيت  العربي  السيد)ة))
رقم) (15 كريان الرحاحنة) وعنوانه)ا))
الدار) ((1411 حوحن) سيدي  (5(4
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)78)743.

373I

CAUDEC CONSEIL

أيروكرافت

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

(Ex,Taddart( et(Rue(n°2 Imm.

 Evasion(Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA(MAROC

أيروكرافت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي طيكنوبول 

دو اليغوبوغ حم د الخاحس النواصر 

- 1111) البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.413671

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 يونيو) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

حصة) (1.111 تفويت أز كابيطال)

حصة) (35.111 اجس اعية حن أصل)

عبدالرؤوف) )ة)) السيد) لفائدة 

حسسمسن بساريخ)6))يونيو)1)1).

 1.111 كابيطال) أوال  تفويت 

 35.111 حصة اجس اعية حن أصل)

حصة لفائدة السيد))ة))عبدالرؤوف)

حسسمسن بساريخ)6))يونيو)1)1).

تفويت أوال كابيطال)3.511)حصة)

حصة) (35.111 اجس اعية حن أصل)

يونيو) ((6 بساريخ) وينز  لين  لفائدة 

.(1(1

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)18195.

374I
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SOLUCIA EXPERTISE

SAROGOODS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC،

20330، CASABLANCA(MAROC
SAROGOODS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخاحس 
املعاريف - 1331) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471457
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SAROGOODS
إنساج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتسويق األغذية الزراعية.
 11 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
الخاحس) الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء) الدار  ((1331 (- املعاريف)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
 34 (: الصغروني) يونس  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 33 (: السيدة ياس ينة الصغروني)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
حصة) (33 (: حني) سها7  السيدة 

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد يونس الصغروني عنوانه)ا))
9)زنقة طنجة شقة)))حسان)11111 

الرباط املغرب.

الصغروني) ياس ينة  السيدة 
9)شقة) زنقة طنجة ع ارة) عنوانه)ا))

) 11111)الرباط املغرب.

السيدة سها7 حني عنوانه)ا))165 
حي) (1( شقة) (5 زنقة النسرين طابق)

الراحة)1111))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد يونس الصغروني عنوانه)ا))
9)زنقة طنجة شقة)))حسان)11111 

الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)57)744.

375I

DAHER AEROSPACE MAROC SARL

 DAHER AEROSPACE
MAROC SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين حسي1 جديد للشركة

 DAHER AEROSPACE MAROC

SARL

 Zone Franche d›exportation de

 Tanger(Ilot 19 Lot 19B، 90000،

TANGER MAROC

 DAHER AEROSPACE MAROC

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 Zone وعنوان حقرها اإلجس اعي

 Franche d›Exportation de

 Tanger(Ilot 19 Lot 19 B - 90000

.TANGER MAROC

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.17119

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم تعيين) ((1(1 يونيو) (18 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 

LAURENT Eric)ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)4157.

376I

INFOPLUME

OPTICOMAROC
إعالن حسعدد القرارات

INFOPLUME
149 شارع حم د الخاحس اقاحة 
حي وزا 1 رقم 17، 91111، طنجة 

املغرب
OPTICOMAROC »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجس اعي : شارع 

حوالي يوسف اقاحة حي وزا ) بلوك 
س رقم 81 الطابق األول - 91111 

طنجة املغرب.
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.61613

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
املؤرخ في)6))يونيو)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)
قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي)
:)بيع السيد رواق عبد اللطيف ج يع)
حصصه في الشركة امل ثلة في)1111 
للحصة) درهم  (111 بقي ة) حصة 
القادر) عبد  كبوشة  السيد  لفلئدة 
الوطنية) السعريف  للبطاقة  الحاحل 

KB 6174(رفم
قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي)
:)اسسقالة السيد رواق عبد اللطيف)
السيد) وتعيين  الشركة  تسيي1  حن 
جديد) ك سي1  القادر  عبد  كبوشة 

للشركة
قرار رقم)3):)الذي ينص على حايلي)
الوحيد) باالحضاء) حقيدة  الشركة  (:
السيد) الوحيد  والشريك  لل سي1 

كبوشة عبد القادر
على) ينص  الذي  (: (4 رقم) قرار 
حن) الشركة  تس ية  تغيي1  (: حايلي)
 MED الى) (OPTICOMAROC

MAINTENANCE

 قرار رقم)5):)الذي ينص على حايلي):

تغيي1 النشاط األسا�سي الدي أصبح)

أع ال الصيانة الصناعية

 قرار رقم)6):)الذي ينص على حايلي):

انشاء)قانون أسا�سي جديد للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

بند رقم))):)الذي ينص على حايلي)

أصبح) حيت  الشركة  تس ية  تغي1  (:

MED MAINTENANCE

بند رقم)3):)الذي ينص على حايلي)

:)تغيي1 النشاط األسا�سي الدي أصبح)

أع ال الصيانة الصناعية

بند رقم)6):)الذي ينص على حايلي):)

السيد كبوشة عبد القادر حساهم في)
رأس ال الشركة ب)111111)درهم)

بند رقم)7):)الذي ينص على حايلي):)
راس ال الشركة حنمصر في)111111 

1111)حصة بقي ة) درهم حقسم الى)

درهم للحصة في حلكية السيد) (111

كبوشة عبد القادر)

على) ينص  الذي  (: (15 رقم) بند 

طرف) حن  حسي1ة  الشركة  (: حايلي)

السيد كبوشة عبد القادر)

على) ينص  الذي  (: (16 رقم) بند 

باالحضاء) حقيدة  الشركة  (: حايلي)

الوحيد) والشريك  لل سي1  الوحيد 

السيد كبوشة عبد القادر)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((6 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)73)33) 4098-.

377I

AUDICO

ادارة
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDICO

 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN(CASABLANCA، 20070،

CASABLANCA MAROC

ادارة شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجس اعي زاوية شارع 
يعقوب املنصور 3 وزنقة إسحاق 

ابن حنين 1 طابق 1 - 31)1) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
468113

 11 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
حاي)1)1))تم إعداد القانون األسا�سي)
لشركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

الشريك الوحيد بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)ادارة.
-)حشاركة) (: غرض الشركة بإيجاز)

شراء)وبيع األسهم واألوراق املالية)
املسعلقة) الخدحات  ج يع  (-

باألنشطة املذكورة أعاله.
-)وبصورة عاحة،)ج يع املعاحالت)
واملالية) والعقارية  السجارية واملنقولة 
املسعلقة بشكل حباشر أو غي1 حباشر)
باألنشطة املذكورة أعاله،)أو التي حن)
املحس ل أن تعزز تمقيقها وتطويرها..

عنوان املقر االجس اعي):)زاوية شارع)
إسحاق) وزنقة  (3 املنصور) يعقوب 
الدار) ((1(31 (- (1 طابق) (1 ابن حنين)

البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
حصة) (111 (: برادة) ع ر  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد ع ر برادة عنوانه)ا)))1،)ألي)
دي حوريي،)أنفا)1371))الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد ع ر برادة عنوانه)ا)))1،)ألي)
دي حوريي،)أنفا)1371))الدار البيضاء)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.
378I

COMPTAMEK

 NOUVELLE SOCIETE«
 DES TRAVAUX

D›AUTOMATISMES »NSTA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR، 50500،

MEKNES MAROC
 NOUVELLE SOCIETE DES«

 TRAVAUX D›AUTOMATISMES
NSTA« شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 351 
حمل 11 تجزئة املنصور - 51151 

حكناس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
51435

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 NOUVELLE SOCIETE DES«
 TRAVAUX( D’AUTOMATISMES

.»NSTA
حقاولة) (* (: غرض الشركة بإيجاز)

في االشغال والت1كيبات الكهربائية
*)السجارة بصفة عاحة)

*)اسسي1اد وتصدير.
عنوان املقر االجس اعي):)رقم)351 
 51151 (- املنصور) تجزئة  (11 حمل)

حكناس املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيدة سوحية ح دي)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة سوحية ح دي عنوانه)ا))
املنصور) تجزئة  (11 حمل) (351 رقم)

51151)حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة سوحية ح دي عنوانه)ا))
املنصور) تجزئة  (11 حمل) (351 رقم)

51151)حكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (19 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)431).

379I

STE MARZO BOX SARL AU

MARZO BOX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجس اعي للشركة

STE MARZO BOX SARL AU
 Avenue(tarifa(n°67 - Touabel،

93000، TETOUN(MAROC
MARZO BOX شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع جبل 
بوغافر زنقة 3 رقم 51 - 93111 

تطوان املغرب.
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(1951

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في)11)غشت)1)1))تم تمويل)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 51 رقم) (3 »شارع جبل بوغافر زنقة)
»شارع) إلى) تطوان املغرب») (93111 (-
 93111 (- الطوابل) (- (67 طريفة رقم)

تطوان املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((4 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)369).
381I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

NEW PALACE TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
 COMPETENCE succursale KSAR

EL KEBIR
 ROUTE DE LARACHE IMM
 BOUAABID 1ER(ETAGE(N°1

 KSAR(EL(KEBIR، 92150، KSAR
EL KEBIR maroc

NEW PALACE TRANS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي طريق 

الرباط تجزئة انوال رقم 11 الطابق 
األول - 151)9 القصر الكبي1 املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(6(9

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 NEW (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.PALACE TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املسسخدحين لحساب الغي1.
طريق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الطابق) (11 الرباط تجزئة انوال رقم)
األول)-)151)9)القصر الكبي1 املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.
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 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد بوغالب املحجوبي):)1.111 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

املحجوبي) بوغالب  السيد 
 11 عنوانه)ا))حي األندلس 7/ج زنقة)

رقم)3 151)9)القصر الكبي1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
املحجوبي) بوغالب  السيد 
 11 عنوانه)ا))حي األندلس 7/ج زنقة)

رقم)3 151)9)القصر الكبي1 املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) الكبي1  بالقصر  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)361.
381I

BOUCHTA COMPTA

DAILY FRUITS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3،
90000، TANGER(MAROC
DAILY FRUITS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي ساحة 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقاحة 

القدس رقم 34 - 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117((3

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (17
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 DAILY (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.FRUITS
توزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العاحة) الغذائية  املواد  الحبوب،)

والخضروات.
ساحة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الروداني زنقة عبد هللا الهبطي اقاحة)
القدس رقم)34)-)91111)طنجة املغرب.
املدة التي تأسست حن أجلها الشركة)

:)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
عبد) الحجراوي  بولعيش  السيد 
 111 حصة بقي ة) (1.111 (: اللطيف)

درهم للحصة.
عبد) الحجراوي  بولعيش  السيد 

اللطيف):)1111)بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عبد) الحجراوي  بولعيش  السيد 
اللطيف عنوانه)ا))حي بوخالف)91111 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عبد) الحجراوي  بولعيش  السيد 
اللطيف عنوانه)ا))حي بوخالف)91111 

طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)4113.
38(I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

HFY TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
 COMPETENCE succursale KSAR

EL KEBIR
 ROUTE DE LARACHE IMM

 BOUAABID 1ER(ETAGE(N°1 KSAR
 EL(KEBIR، 92150، KSAR(EL(KEBIR

maroc

HFY TRANS شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي طريق 

الرباط تجزئة أنوال رقم 11 الطابق 

السفلي - 151)9 القصر الكبي1 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(633

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 HFY (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TRANS

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املسسخدحين لحساب الغي1.

طريق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الطابق) (11 الرباط تجزئة أنوال رقم)

الكبي1) القصر  (9(151 (- السفلي)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
املرحاوي) ياسين  حم د  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111 (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
املرحاوي) ياسين  حم د  السيد 

 (( حي النهضة 7 ج زنقة) عنوانه)ا))
رقم)15 151)9)القصر الكبي1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
املرحاوي) ياسين  حم د  السيد 

 (( حي النهضة 7 ج زنقة) عنوانه)ا))
رقم)15 151)9)القصر الكبي1 املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) الكبي1  بالقصر   االبسدائية 

7))غشت)1)1))تمت رقم)363.

383I

JIHA FIDUCIAIRE

COIF ACCESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد حدة حزاولة حها7 املسي1ين

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS

 DCHEIRA(INEZGANE، 86360،

INEZGANE MAROC

COIF ACCESS »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : رقم 14 

حكرر بلوك أ زنقة 3 حي اسكا تيكوين 

اكادير - 81144 اكادير املغرب.

»تجديد حدة حزاولة حها7 املسي1ين»

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.34873

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)19)غشت)1)1)

حها7) حزاولة  حدة  تجديد  تقرر 

املسي1ين ملدة):)غي1 حمددة سنوات.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 بساريخ) باكادير  السجارية 

1)1))تمت رقم)96111.

384I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

TASWIM TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE

 COMPETENCE succursale KSAR

EL KEBIR

 ROUTE DE LARACHE IMM

 BOUAABID 1ER(ETAGE(N°1

 KSAR(EL(KEBIR، 92150، KSAR

EL KEBIR maroc
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 TASWIM TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي السال7 
7/ج زنقة 36 رقم 3 - 151)9 القصر 

الكبي1 املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(631

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TASWIM TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املسسخدحين لحساب الغي1.
حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
السال7 7/ج زنقة)36)رقم)3)-)151)9 

القصر الكبي1 املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: اليزيدي) ح زة  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) اليزيدي  ح زة  السيد 
 3 رقم) (11 زنقة) ج   7 األندلس  حي 

151)9)القصر الكبي1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) اليزيدي  ح زة  السيد 
 3 رقم) (11 زنقة) ج   7 األندلس  حي 

151)9)القصر الكبي1 املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) الكبي1  بالقصر  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم))36.
385I

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL

FRESOUER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL
 Av. Hassan(II & Malik(Ibn

 Morhil, Imm. LA(TULIPE(A6
Larache، 92000، Larache(Maroc
FRESOUER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 135، 
تجزئة املغرب الجديد رقم ب.1 
العرائش 111)9 العرائش املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.881
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((119 يونيو) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
هللا) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
الزهي1ي)4.511)حصة اجس اعية حن)
أصل)4.511)حصة لفائدة السيد))ة))
يونيو) (13 بساريخ) احو  ايت  حصطفى 

.(119
الدير) جلول  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (4.511
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (4.511

إلياس الدير بساريخ)13)يونيو)119).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ)17)يونيو)

119))تمت رقم))8).
386I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

CASH BNENIS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
 COMPETENCE succursale KSAR

EL KEBIR
 ROUTE DE LARACHE IMM
 BOUAABID 1ER(ETAGE(N°1

 KSAR(EL(KEBIR، 92150، KSAR
EL KEBIR maroc

CASH BNENIS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي حركز 

تطفت ج اعة بوجديان - )1))9 
القصر الكبي1 املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(635

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 CASH (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.BNENIS
تمويل) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

األحوال.
-)القيا7 بالع ليات املالية.

-)تسيي1 الع ليات اإللكت1ونية.
-)أداء)الفاتورات.

-)بيع األدوات املكسبية..
حركز) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 9((1( (- بوجديان) ج اعة  تطفت 

القصر الكبي1 املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: بنينس) سكينة  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيدة سكينة بنينس عنوانه)ا))
 6 رقم) (1( زنقة) 7/ب  النهضة  حي 

151)9)القصر الكبي1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة سكينة بنينس عنوانه)ا))
 6 رقم) (1( زنقة) 7/ب  النهضة  حي 

151)9)القصر الكبي1 املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ) الكبي1  بالقصر  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)365.
387I

AQBOU EL HOUSSAINE

ZIZ CONNECT SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AQBOU EL HOUSSAINE
 ERRACHIDIA، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

ZIZ CONNECT SARL AU شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 

38 املنطقة شبه الصناعية تاركة 
الجديدة الرشيدية - 111)5 

الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
14133

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 ZIZ (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CONNECT SARL AU
تركيب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االنظ ة الكهربائية املنخفضة السيار)

والسالحة
الهندسة املعلوحاتية

االشغال املخسلفة.
رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تاركة) الصناعية  شبه  املنطقة  (38
 5(111 (- الرشيدية) الجديدة 

الرشيدية املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

(: الدين) صالح  عقلش  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الدين) صالح  عقلش  السيد 
الطابق) (1( بس ة) تجزئة  عنوانه)ا))
 (1111 الدار البيضاء) (11 13)ع ارة)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الدين) صالح  عقلش  السيد 
الطابق) (1( بس ة) تجزئة  عنوانه)ا))
 (1111 الدار البيضاء) (11 13)ع ارة)

الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ) بالرشيدية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)717.
388I

STE FICOGEMISS

 STE GANEMA
CONSTRUCTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS
)1 الطابق السفلي حي با7، 51)33، 

حيسور املغرب
 STE GANEMA CONSTRUCTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار 
اتشابت ج اعة سيدي بوطيب 

51)33 حيسور املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
519

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((111 شتن16) ((1
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GANEMA CONSTRUCTION

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسلفة والبناء)

بيع عساد املكاتب

حسمادث.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

بوطيب) سيدي  ج اعة  اتشابت 

51)33)حيسور املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

10.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

 111 (: الحر�سي) ركرياء) السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

الحر�سي عنوانه)ا)) السيد زكرياء)

دوار اتشابت)51)33)حيسور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الحر�سي عنوانه)ا)) السيد زكرياء)

دوار اتشابت)51)33)حيسور املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

نون16) (11 بساريخ) ببوملان  االبسدائية 

111))تمت رقم)188.

389I

Bureau de La competences consultation

RANGYAN BJR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM(ALBOUCHRA(APP 03

 2EME(ETAGE(LAAYOUNE،

71111، العيون املغرب

 RANGYAN BJR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حلسقى 
شارع البعث حع شارع الفرسان 

وزنقة القدر، ع ارة البشرى الشقة 
رقم 13 الطابق الثاني العيون.
املغرب - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3(735
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.RANGYAN BJR
املواد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الغذائية،)والبيع بالج لة والسقسيط.
حلسقى) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الفرسان) شارع  حع  البعث  شارع 
وزنقة القدر،)ع ارة البشرى الشقة)
رقم)13)الطابق الثاني العيون.املغرب)

-)71111)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 511 (: العرباوي) ج ال  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: احكراز) ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد ج ال العرباوي عنوانه)ا))
 1(4 شارع ابو فراس الح داني رقم)
 71111 العيون.) (11 الوحدة) حي 

العيون املغرب.
عنوانه)ا)) احكراز  ابراهيم  السيد 
الوحدة) حدينة  د  بلوك  ((49 رقم)

العيون)71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد ج ال العرباوي عنوانه)ا))

 1(4 شارع ابو فراس الح داني رقم)

 71111 العيون.) (11 الوحدة) حي 

العيون املغرب

عنوانه)ا)) احكراز  ابراهيم  السيد 

الوحدة) حدينة  د  بلوك  ((49 رقم)

العيون)71111)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

6))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/1964.

391I

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7.)ذات الشريك)

الوحيد

ASSURANCE FAIQ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7. 

ذات الشريك الوحيد

1) شارع املسنبي الطابق االول بني 

حالل 1) شارع املسنبي الطسبق االول 

بني حالل، 3111)، بني حالل املغرب

ASSURANCE FAIQ SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم )1 

شارع حم د الخاحس الزنقة 1 بالد 

بن عدي، بني حالل - 3111) بني 

حالل املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4899

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((119 دجن16) (31 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

حن) أي  درهم») (1.117.111«

 1.117.111« إلى) درهم») (111.111«

درهم»)عن طريق):)إدحاج احسياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني حالل بساريخ)6))غشت)

1)1))تمت رقم)511.

391I
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 BEPOLYCO(حكسب الدراسات املسعدد االستشارات

ش 7 7

 STE PETRONOW SARL AU
شركة بيت1وناو ش.7.7.ش.و

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حكسب الدراسات املسعدد 
االستشارات BEPOLYCO ش 7 7

رقم 111 حي الحسني شارع حوالي 
رشيد ورزازات، 45111، ورزازات 

املغرب
 STE PETRONOW SARL AU

شركة بيت1وناو ش.7.7.ش.و شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 16 
زنقة حوالي رشيد حي تصوحعت 
ورزازات - 45111 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11963

 13 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
شركة) (PETRONOW SARL AU

بيت1وناو ش.7.7.ش.و.
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وزيت) الوقود  بيع  (- الغي1) لحساب 

املحركات.
 16 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
تصوحعت) حي  رشيد  حوالي  زنقة 

ورزازات)-)45111)ورزازات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: حخلوفي) ايوب  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حخلوفي  ايوب  السيد 
 4715( زاكورة) اكدز  املستشفى  حي 

اكدز املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حخلوفي  ايوب  السيد 
 4715( زاكورة) اكدز  املستشفى  حي 

اكدز املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات بساريخ)8))غشت)

1)1))تمت رقم)558.
39(I

Bennani(&(Associes

ڤي1تيڤ حوروكو 

 Vertiv Morocco برانش أوفيس
Branch Office

إعالن حسعدد القرارات

Bennani & Associes
 Marina(Casablanca(B5، 20030،

Casablanca Maroc
ڤي1تيڤ حوروكو برانش أوفيس 

 Vertiv(Morocco(Branch(Office
»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجس اعي : زينيت 

حلينيو7، الع ارة )، الطابق الثاني، 
1191)، سيدي حعروف - - الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : -.
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)16)أبريل)1)1)
تم اتخاذ القرارات السالية):)

الذي ينص على) (: قرار رقم األول)
نور) السيد  باسسقالة  األخذ  (: حايلي)
الدين عودة حن حهاحه ك دير لفرع)

ڤي1تيڤ حوروكو برانش أوفيس)
الذي ينص على) (: قرار رقم الثاني)
جديد) حدير  ب نصب  تعيين  (: حايلي)
حغربي) قباج،) أنس  السيد  للفرع 
يونيو) (19 حواليد) حن  الجنسية،)

1978

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)
النظا7 األسا�سي السالية):)

بند رقم)-):)الذي ينص على حايلي):)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)15715.

393I

ATMANI SERVICE CONSULTING

اومدا واست سبرينغ جاردن
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ATMANI SERVICE
CONSULTING

) زنقة االزهر حي السال7 بركان، 
63311، بركان املغرب

اوحدا واست س16ينغ جاردن شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي حديقة 
حلوية ج 4-1 شقة ا11 سعيدية - 

63611 سعيدية املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7(87

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
اوحدا) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

واست س16ينغ جاردن.
حقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اع ال حسنوعة او البناء.
حديقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- سعيدية) ا11) شقة  (4-1 ج) حلوية 

63611)سعيدية املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بكاي  بركاوي  السيد 

حركز حداغ)63313)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) بكاي  بركاوي  السيد 

حركز حداغ)63313)بركان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (11 بساريخ) ب16كان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)99).

394I

فيكوج دو سوس ش 7 7 للشريك الوحيد

لوكافيل مينارا ش م م - 
LOCAVEL MENARA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

فيكوج دو سوس ش 7 7

 للشريك الوحيد

45، شارع العقبة،، 44111، 

الصويرة املغرب

 LOCAVEL - 7 7 لوكافيل حينارا ش

MENARA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار 

بوزحا، ج اعة ادا اوكرض، دائرة 

ت نار - 44111 الصويرة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4397

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تقرر) ((1(1 يوليوز) (13 في) املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)

 LOCAVEL (- لوكافيل حينارا ش 7 7)

رأس الها) حبلغ  (MENARA SARL

حقرها) وعنوان  درهم  (111.111

ادا) ج اعة  بوزحا،) دوار  اإلجس اعي 

 44111 (- ت نار) دائرة  اوكرض،)

هدف) (: ل) نتيجة  املغرب  الصويرة 

الشركة لم يسمقق..
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و حدد حقر السصفية ب دوار بوزحا)

(- ت نار) دائرة  اوكرض،) ادا  ج اعة 

44111)الصويرة املغرب.)

و عين):)

 Andre Luc السيد)ة))
رقم) وعنوانه)ا)) (LETOURNEUR

314،)تجزئة الرونق)44111)الصويرة)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقسضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) وحمل  املخابرة  حمل  لهم 

 العقود والوثائق املسعلقة بالسصفية):

الشركة) تبقى حن ح سلكات  حا  جرذ 

وبيعها وكدا تصفية الديون.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ)8))غشت)

1)1))تمت رقم))18.

395I

فيكوج دو سوس ش 7 7 للشريك الوحيد

بندار ش م م
BENDAR SARL - 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

فيكوج دو سوس ش 7 7 للشريك 

الوحيد

45، شارع العقبة، 44111، 

الصويرة املغرب

 BENDAR SARL - 7 7 بندار ش

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حساكنة 

عند فيكوج دو سوس، رقم 45، 

شارع العقبة،  - 44111 الصويرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5355

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
بندار) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.BENDAR SARL(-(7 7 ش
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
حساكنة) (: عنوان املقر االجس اعي)
عند فيكوج دو سوس،)رقم)45،)شارع)

العقبة،))-)44111)الصويرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
حصة) (511 (: السيد حسن بناني)

بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد حبارك بلحيار):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) بناني  حسن  السيد 
 44111 تافوكت) تجزئة  (،1(6 رقم)

الصويرة املغرب.
عنوانه)ا)) بلحيار  حبارك  السيد 
تجزئة املنزه) الطابق األول،) (،18 رقم)
1،)الغزوة،))44111)الصويرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) بناني  حسن  السيد 
 44111 تافوكت) تجزئة  (،1(6 رقم)

الصويرة املغرب
عنوانه)ا)) بلحيار  حبارك  السيد 
تجزئة املنزه) الطابق األول،) (،18 رقم)
1،)الغزوة،)44111)الصويرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة بساريخ)8))غشت)

1)1))تمت رقم)184.
396I

FIDUCIAIRE MOURAD EL YADINI

BIDAOUI DECOR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE MOURAD EL
YADINI

 AV MOULAY ABDELAZIZ.
 ,RCE(SANAWBAR ,BUR(N°4
 ,KENITRA، 14000، KENITRA

MAROC

BIDAOUI DECOR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 15 زنقة 

سبو حركز االع ال الشوب ,حكسب ) 

الطابق الخاحس - 14111 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55651

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BIDAOUI DECOR SARL

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع املفروشات.
زنقة) (15 (: عنوان املقر االجس اعي)

 ( ,حكسب) سبو حركز االع ال الشوب)

القنيطرة) (14111 (- الطابق الخاحس)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: رشيدي) املصطفى  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (511 (: السيد حراد ح ون)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

رشيدي) املصطفى  السيد 
78)رقم) زنقة) (3 عنوانه)ا))حي حسي1ة)

8) 1111))الدار البيضاء)املغرب.

السيدة حراد ح ون عنوانه)ا))حي)
السيسي1 زنقة)1)رقم)31 1111))الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

رشيدي) املصطفى  السيد 
78)رقم) زنقة) (3 عنوانه)ا))حي حسي1ة)

8) 1111))الدار البيضاء)املغرب

حي) السيد حراد ح ون عنوانه)ا))

السيسي1 زنقة)1)رقم)31 1111))الدار)

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم))16).

397I

CABINET OBILAT

MINAUTIKA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET OBILAT

3) زنقة كارنوط، 91111، طنجة 

املغرب

MINAUTIKA شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 

تارودانة حركب أبراج طنجة ابلوك 

 TANGER 90000 6 حكسب 13 حكرر

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

117(35

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (15

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MINAUTIKA

إسسغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

لقوارب النزهة.
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في) والسدريب  واملساعدة  املشورة 
والبمرية) الصناعية  اإلدارة  حجال 

لل نظ ات الخاصة والعاحة)؛
والهندسة) والدراسات  الخ16ة 

الصناعية والبمرية.
وت ثيل) وبيع  وشراء) توريد 
وتسويق) وت ثيل  وتصدير  واسسي1اد 
والشبكات) واملحركات  القوارب 
والعساد وامللحقات البمرية للقوارب،)
)قوارب،) بمرية) حعدات  تأجي1 

زالجات نفاثة.........)
صيانة وإصالح وتنظيف القوارب)

واملعدات البمرية.
زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
ابلوك) أبراج طنجة  حركب  تارودانة 
 TANGER 91111(6)حكسب)13)حكرر

طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 51.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
 511 (: حريم) اح دوش  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيدة اح دوش حريم عنوانه)ا))
 91111 4)1،)شارع الحبيب بورقبة)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة اح دوش حريم عنوانه)ا))
 91111 4)1،)شارع الحبيب بورقبة)

طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم))3331).
398I

monde servicecompta

تموحديت برومو
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

monde servicecompta
 lot(el(hadj(fatah(oulfa 3 319

 eme(etage(casablanca، 20250،

Casablanca maroc

ت وحديت بروحو شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 11زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة 5 

الدارالبيضاء - 1)11) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471367

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (18

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

ت وحديت بروحو.

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
11زنقة) (: املقر االجس اعي) عنوان 

 5 الشقة) الثالث  الطابق  الحرية 

1)11))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: الحو) سعاد  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) الحو  سعاد  السيدة 

الشقة) أ  ع ارة  انفا  حدائق  اقاحة 

 (1181 الدياب) ليدوعين  شارع  ((8

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) الحو  سعاد  السيدة 

الشقة) أ  ع ارة  انفا  حدائق  اقاحة 

 (1181 الدياب) ليدوعين  شارع  ((8

الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)18)744.

399I

BUREAU ESSOUFYANI

SABAMOU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA،

70000، LAAYOUNE(MAROC

 SABAMOU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

حم د الخاحس الطابق األول الرقم 

11 فوق وكالة السجاري وفابنك - 

71111 العيون املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(4843

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 غشت) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

ناصر) سعيد  )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجس اعية حن أصل) (41.111

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (41.111

سعيد اتخيا بساريخ)8))غشت)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

8))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1989.

411I

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL

FRESOUER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL
 Av. Hassan(II & Malik(Ibn

 Morhil, Imm. LA(TULIPE(A6
Larache، 92000، Larache(Maroc
FRESOUER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 135، 
تجزئة املغرب الجديد رقم ب.1 
العرائش 111)9 العرائش املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.881
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يوليوز) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
حصطفى ايت) )ة)) تفويت السيد)
حن) اجس اعية  حصة  (4.511 احو)
أصل)4.511)حصة لفائدة السيد))ة))
يوليوز) ((8 بساريخ) الزهي1ي  عبد هللا 

.(1(1
الدير) إلياس  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (4.511
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (4.511

جلول الدير بساريخ)8))يوليوز)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ)17)غشت)

1)1))تمت رقم)711.

411I

حكسب الزياني عبد الحق وشركاؤه

STE C ZOUHOUR MAG
إعالن حسعدد القرارات

حكسب الزياني عبد الحق وشركاؤه
6)1 شارع حم د الخاحس ع ارة 

سقيف الطابق 1 الرقم ) الجديدة 
الجديدة، 4111)، الجديدة املغرب
STE C ZOUHOUR MAG »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجس اعي : الرقم 89 
حي الدوحين حد اوالد افرج إقليم 
الجديدة - 4111) الجديدة املغرب.
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»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.158(7

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)14)يوليوز)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):

توسيع صالحيات املسي1ان

 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):

ت ديد حدة التسيي1 ملدة غي1 حمدودة

 قرار رقم)3):)الذي ينص على حايلي):

البنكي) السوقيع  في  الحق  لل سي1ان 

املنفرد)

 قرار رقم)4):)الذي ينص على حايلي):

بعد) األسا�سي  النظا7  على  املوافقة 

تعديله

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

على) ينص  الذي  (: (14 رقم) بند 
حايلي):)تعديل الفصل)14)حن القانون)

التسيي1) ب دة  املسعلق  األسا�سي 

والسوقيع البنكي

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة بساريخ)11)غشت)

1)1))تمت رقم)17)5).

41(I

Auditranis(sarl-au

STE EKHWAN HDADA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Auditranis(sarl-au

 Immeuble(B›3 appartement 2

 almansour 1 meknes، 50000،

Meknes(Maroc

STE EKHWAN HDADA شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 
حسجربالسفلي رقم 51)زنقة 

سراحيطو سباتا حكناس حكناس 

51111 حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51((5
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.EKHWAN HDADA
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االجس اعي):)يمدد الغرض االجس اعي)
في االشغال املخسلفة)-السجارة-)البناء)
واالسسي1اد-شراء-بيع) -السصدير 
الع ارات،) بناء) العقارية،) امللكية 
النجارة بج يع املواد وأدوات البناء،)
ترصيص،)كهرباء،)اسسغالل املقالع.)

وبصفة عاحة كل الع ليات املالية)
واملنقولة) والعقارية،) والسجارية 
املرتبطة بصفة حباشرة أو غي1 حباشرة)

باملوضوع املذكور أعاله..
(: االجس اعي) املقر  عنوان 
51)زنقة) رقم) حسجربالسفلي 
حكناس) حكناس  سباتا  سراحيطو 

51111)حكناس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
-)السيد عبد السال7 حدادة):)111 

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
حدادة) السال7  عبد  السيد 
سراحيطو) ((( زنقة) ((51 عنوانه)ا))

اسباتا)51111)حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
حدادة) السال7  عبد  السيد 
سراحيطو) ((( زنقة) ((51 عنوانه)ا))

اسباتا)51111)حكناس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((1 السجارية ب كناس بساريخ)

1)1))تمت رقم)187).

413I

االسساذ عادل البيطار

أوطاموس

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

االسساذ عادل البيطار

زاوية زنقة علي عبد الرزاق اح د 

الشر�سي، اقاحة شان أنفا ع ارة 

-د- الطابق الثالث حكسب رقم 5، 

51)1)، الدار البيضاء املغرب

أوطاحوس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 116 زنقة 

عبد الرح ان الصحراوي الطابق 

) باب 4 سيتي بارك بيزنيس سونت1 - 

51)1) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.183(9

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 يوليوز) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

الزناتني) أحل  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) حن  اجس اعية  حصة  (341

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111

 (7 بساريخ) الجليل  عبد  ابن  عث ان 

يوليوز)1)1).

املصطفى) )ة)) السيد) تفويت 

حن) اجس اعية  حصة  (331 جداد)

السيد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)

)ة))عث ان ابن عبد الجليل بساريخ)7) 

يوليوز)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744135.

414I

بارافارحا�سي وهيبة

بارافارما�سي وهيبة. بارا وهيبة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

بارافارحا�سي وهيبة
حي الله حريم بلوك س رقم 36) 
بنسلي ان، 13111، بنسلي ان 

املغرب
بارافارحا�سي وهيبة. بارا وهيبة شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي الله 

حريم بلوك س رقم 36) بنسلي ان - 
13111 بنسلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6(91

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

بارافارحا�سي وهيبة.)بارا وهيبة.
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
السج يل.) حسسمضرات  وبيع 
املنسجات) الغذائي.) النظا7  حنسجات 
للنظافة) املخصصة  واالكسسوارات 
وإكسسوارات) حنسجات  الشخصية.)
تقويم) حنسجات  واألحهات.) األطفال 
العظا7.)املعدات واملنسجات الطبية...)
عطرية...) زيوت  العضوية.) املنسجات 

ض ادات حعينة....
حي الله) (: عنوان املقر االجس اعي)
36))بنسلي ان)-) حريم بلوك س رقم)

13111)بنسلي ان املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 81.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
ريضا) الزهراء) فاط ة  السيدة 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (411 (:

للحصة.
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حصة) (411 (: ريضا) حراد  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

ريضا) الزهراء) فاط ة  السيدة 

عنوانه)ا))حي اللة حريم بلوك س رقم)

36) 13111)بنسلي ان املغرب.

عنوانه)ا)) ريضا  حراد  السيد 

 13111  715 رقم) املدينة  ش س 

بنسلي ان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

ريضا) الزهراء) فاط ة  السيدة 

عنوانه)ا))حي اللة حريم بلوك س رقم)

36) 13111)بنسلي ان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) سلي ان  ب6ن  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)45)/1)1).

415I

احغار عبد الغافور

BIYA IMMO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

احغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقاحة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان، 93111، 

تطوان املغرب

BIYA IMMO شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع احا7 

حالك رقم 144 املضيق - 13111 

املضيق املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7413

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((6

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 BIYA (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.IMMO
غرض الشركة بإيجاز):)السخفيض)

العقاري.
عنوان املقر االجس اعي):)شارع احا7)
 13111 (- املضيق) (144 رقم) حالك 

املضيق املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 111 (: حارية) ادكرو7  السيدة 

حصة بقي ة)1.111)درهم للحصة.
 111 (: حارية) ادكرو7  السيدة  (

بقي ة)1.111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) حارية  ادكرو7  السيدة 
تجزئة البمر شارع الحسي ة رقم)11 
املضيق) (13111 املضيق) (3 الطابق)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حارية  ادكرو7  السيدة 
تجزئة البمر شارع الحسي ة رقم)11 
املضيق) (13111 املضيق) (3 الطابق)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)851).
416I

أفاك أوديت

EXINFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

أفاك أوديت
) ساحة الكويت رقم )1، 91111، 

طنجة املغرب
EXINFA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي ) ساحة 

الكويت الطابق الثاني رقم )1 - 
91111 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.67717
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
119))تقرر حل) 11)ف16اير) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 111.111 رأس الها) حبلغ  (EXINFA
 ( اإلجس اعي) حقرها  وعنوان  درهم 
رقم) الثاني  الطابق  الكويت  ساحة 
)1)-)91111)طنجة املغرب نتيجة ل):)

ازحة في القطاع.
))ساحة) و حدد حقر السصفية ب)
(- (1( رقم) الثاني  الطابق  الكويت 

91111)طنجة املغرب.)
و عين):)

الحسين) شاوي  السيد)ة))
وعنوانه)ا))دوار ولد حمند ولد سالم)
املغرب) دريوش  (6(111 حطالسة)

ك صفي))ة))للشركة.
)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن16) (19 بساريخ) بطنجة  السجارية 

119))تمت رقم)8668.

417I

PF EXPERTS

FELLAH TECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PF EXPERTS
)3 زنقة ابن عطية, ع ارة بنعبد 
الرازق , كليز حراكش، 41111، 

حراكش املغرب
FELLAH TECH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي بف 

إكسبي1، )3 زنقة بن عطية جليز - 
41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115845

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FELLAH TECH
-حكسب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تص يم) في  حسخصص  دراسات 

وتمقيق الخدحات املعلوحاتية.
املعدات) وتأجي1  -اسسي1اد 

الكهربائية الحسياجات النشاط.
وخدحات) حلول  وتأجي1  -توفي1 

تكنولوجيا املعلوحات.
لحلول) وحنسجات  خدحات  -بيع 

تكنولوجيا املعلوحات.
والسطبيقات) ال16حجيات  -تطوير 

لآلخرين.
-تطوير وتنفيذ الحلول اآللية..

بف) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- زنقة بن عطية جليز) (3( إكسبي1،)

41111)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
 71 (: رضا) أحين  البكري  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
حصة) (31 (: كراوي) ع ر  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد البكري أحين رضا عنوانه)ا))
تجزئة رياض املنتزه ايت والل)51111 

حكناس املغرب.
عنوانه)ا)) كراوي  ع ر  السيد 
 1 شقة) أوه  ع ارة  البيضاء) إقاحة 
البيضاء) ((1111 البيضاء) املعاريف 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
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السيد البكري أحين رضا عنوانه)ا))
تجزئة رياض املنتزه ايت والل)51111 

حكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)8)1151.

418I

شركة ألسي1فيد ش.7.7

شهاب ميدنايت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألسي1فيد ش.7.7
زنقة 11 رقم )1 حي النجاح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب
شهاب حيدنايت شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 18 
حي حدو نملي ة الطريق الوطنية , 
خنيفرة - 54111 خنيفرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3433
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
:)شهاب) ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

حيدنايت.
غرض الشركة بإيجاز):)حقهى.

 18 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
(, الوطنية) الطريق  نملي ة  حي حدو 

خنيفرة)-)54111)خنيفرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
511)حصة) (: السيدة هدى بنيس)

بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد رشيد الشيهب):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بنيس  هدى  السيدة 
خنيفرة) (54111 احيلشيل) زنقة  (14

املغرب.
عنوانه)ا)) الشيهب  رشيد  السيد 
زنقة)18)رقم)5))حي سيدي بوتزكاغت)

54111)خنيفرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) بنيس  هدى  السيدة 
خنيفرة) (54111 احيلشيل) زنقة  (14

املغرب
عنوانه)ا)) الشيهب  رشيد  السيد 
زنقة)18)رقم)5))حي سيدي بوتزكاغت)

54111)خنيفرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
7))غشت) االبسدائية بخنيفرة بساريخ)

1)1))تمت رقم))1).
419I

FIDUCIAIRE AMANA LOCALE))حوت نة األحانة)

املحلية)

مقاولة االشغال واالستيراد 
»اونتريم«

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 FIDUCIAIRE AMANA LOCALE
)حوت نة األحانة املحلية)

511 زنقة رحضان الكا�سي الحي 
القديم، 65811، تاوريرت املغرب

حقاولة االشغال واالسسي1اد »اونت1يم» 
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي 6 تجزئة 
الرشاد - 65811 تاوريرت املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(1713
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تقرر) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
حقاولة االشغال واالسسي1اد)»اونت1يم»)
درهم) ((11.111 رأس الها) حبلغ 
تجزئة) (6 اإلجس اعي) حقرها  وعنوان 
املغرب) تاوريرت  (65811 (- الرشاد)

السجاري) النشاط  توقف  (: نتيجة ل)
وعد7 وجود اي رقم حعاحالت.

6)تجزئة) و حدد حقر السصفية ب)
الرشاد)-)65811)تاوريرت املغرب.)

و عين):)
السيد)ة))زنوتي حم د وعنوانه)ا))
تاوريرت) (65811 الرشاد) تجزئة  (6

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم)1815.

411I

HIGH EDGE CONSULTING

BENKRICH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV(Hassan 2 Bureaux(Nakhil

 1er(Etage, 6 Tel : 0539.966.592
 / Mobile : 0662.218.643 /

 E-mail : contact@highedge.ma،
TETOUAN ،93000 املغرب

BENKRICH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 65 شارع 
حفضل افيالل رقم 8 - 93111 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7373
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BENKRICH

غرض الشركة بإيجاز):)بيع بسجزئة)

اسسي1اد) والساعات  لل جوهرات 

وتصدير.

65)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

 93111 (- (8 رقم) افيالل  حفضل 

تطوان املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: كريش) ابن  ع ر  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: السيد حنصف ابن كريش)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد ع ر ابن كريش عنوانه)ا))

 ( املحنش) (81 رقم) الراشدية  شارع 

93111)تطوان املغرب.

كريش) ابن  حنصف  السيد 

 AV CHARLES DE عنوانه)ا))

 GUALLE BAT A 71(111 71(11

LA CREUSOT)فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد ع ر ابن كريش عنوانه)ا))

 ( املحنش) (81 رقم) الراشدية  شارع 

93111)تطوان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)376).

411I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

L›AVENIR RADIEUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 نشاط الشركة

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 APPT(N 1 AVENUE 1 RUE 56

 TOULAL(MEKNES، 50000،

MEKNES MAROC

L›AVENIR RADIEUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان حقرها االجس اعي رقم )3 

حكرر، زنقة 8، تجزئة السال7، 

قطاع 1، حكناس. - 51111 حكناس 

املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.49155

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم تغيي1) ((1(1 يوليوز) (11 املؤرخ في)

نشاط الشركة حن)»حكسبة»)إلى)»بيع)

لواز7 املكاتب،)وراقة وحطبعة».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (1( بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)318).

41(I

TT COMPTABILITE

ALANWAR FH 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TT COMPTABILITE

 IMM(FTILOU(BD(MED(V 2 EME

 ETAGE(N°2 OUJDA، 60000،

OUJDA MAROC

 ALANWAR FH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم )3 
زنقة ا 9 ع ر البوليس - 61111 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

35469

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ALANWAR FH

السطوير) (: بإيجاز) غرض الشركة 

العقاري.

 3( رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
 61111 (- البوليس) ع ر  (9 ا) زنقة 

وجدة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 51.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
 (51 (: السيد حرحو7 عبد العالي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 (51 (: فاط ة) حوداس  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
العالي) عبد  حرحو7  السيد 
الروداني) ابراهيم  شارع  عنوانه)ا))
تجزئة الطلحاوي زنقة سارة رقم1) 

61111)وجدة املغرب.
فاط ة) حوداس  السيدة 
الروداني) ابراهيم  شارع  عنوانه)ا))
تجزئة الطلحاوي زنقة سارة)1)رقم1) 

61111)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
فاط ة) حوداس  السيدة 
الروداني) ابراهيم  شارع  عنوانه)ا))
تجزئة الطلحاوي زنقة سارة)1)رقم1) 

61111)وجدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((7 بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم)1794.
413I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE ASSEJABE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

SOCIETE ASSEJABE SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 557 
شارع تطوان الحي املح دي أكادير - 

81181 أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

43981
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE ASSEJABE SARL
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجس اعي):)رقم)557 
(- شارع تطوان الحي املح دي أكادير)

81181)أكادير املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد سعيد أحزا7):)11))حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
411)حصة) (: السيد ج ال أحزا7)

بقي ة)111)درهم للحصة.
 411 (: السيدة سلي ة كنزة بنيس)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) أحزا7  سعيد  السيد 
شارع تطوان رقم)557)الحي املح دي)

أكادير)81181)أكادير املغرب.
عنوانه)ا)) أحزا7  ج ال  السيد 
أكادير) املح دي  الحي  (557 رقم)

81181)أكادير املغرب.
بنيس) كنزة  سلي ة  السيدة 
املح دي) الحي  (557 رقم) عنوانه)ا))

أكادير)81181)أكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) أحزا7  سعيد  السيد 
شارع تطوان رقم)557)الحي املح دي)

أكادير)81181)أكادير املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 بساريخ) باكادير  السجارية 

1)1))تمت رقم)3)961.

414I

FIDERSER

SOCIETE KHALOUKI AGRO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY

 ESSALAM، 14200، SIDI
SLIMANE MAROC

 SOCIETE KHALOUKI AGRO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار اوالد 
عبداملولى اوالد احسين - 11)14 

سيدي سلي ان املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(9(9

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((9
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE KHALOUKI AGRO
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
االشغال املخسلفة للبناء.) املسافرين.)

السجارة.
عنوان املقر االجس اعي):)دوار اوالد)
 14(11 (- احسين) اوالد  عبداملولى 

سيدي سلي ان املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 41.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)



11377 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

 411 (: السيد خلوقي عبدالرحيم)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عبدالرحيم) خلوقي  السيد 

دوار اوالد عبداملولى اوالد) عنوانه)ا))

سلي ان) سيدي  (14(11 احسين)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عبدالرحيم) خلوقي  السيد 

دوار اوالد عبداملولى اوالد) عنوانه)ا))

سلي ان) سيدي  (14(11 احسين)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ)19 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/)14.

415I

FIDERSER

SOCIETE KHALOUKI AGRO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY

 ESSALAM، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

 SOCIETE KHALOUKI AGRO

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار اوالد 

عبداملواى اوالد حنون - 11)14 

سيدي سلي ان املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(9(9

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت) ((1(1 غشت) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

عبدالرحيم) )ة)) السيد) تفويت 

حن) اجس اعية  حصة  (133 خلوقي)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (411 أصل)

جواد الساوا بساريخ)8))غشت)1)1)..

عبدالرحيم) )ة)) السيد) تفويت 

حن) اجس اعية  حصة  (133 خلوقي)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (411 أصل)

حم د صولة بساريخ)8))غشت)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ)8) 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/)15.

416I

FIDERSER

SOCIETE NOUR IKISS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY

 ESSALAM، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

SOCIETE NOUR IKISS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي:

 حي الغ اريين زنقة 44 رقم 8 - 

11)14 سيدي سلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(939

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 حاي) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE NOUR IKISS

حخ6زة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع الحلويات.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 14(11 (- (8 رقم) (44 الغ اريين زنقة)

سيدي سلي ان املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

حصة) (411 (: السيد اكيس ع ر)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 311 (: حصطفى) اكيس  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (311 (: السيد بنعلي رشيد)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

حي) السيد اكيس ع ر عنوانه)ا))

 14(11  11 لرقم) ((7 بلوك) السال7 

سيدي سلي ان املغرب.

السيد اكيس حصطفى عنوانه)ا))

حي السال7 بلوك)7))لرقم)11 11)14 

سيدي سلي ان املغرب.

السيد بنعلي رشيد عنوانه)ا))حي)

با7 بلوك)16)رقم)34 11)14)سيدي)

سلي ان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

حي) السيد اكيس ع ر عنوانه)ا))

 14(11  11 لرقم) ((7 بلوك) السال7 

سيدي سلي ان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ)6) 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/149.

417I

حوثق

ارتيزانور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

حوثق

طنجة رقم 111 شارع ولي العهد 

الشقة 14 الطابق الرابع، 91111، 

طنجة املغرب

ارتيزانور شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي طريق 

املطار القدي ة قرب حع ل كوكاكوال 

- 91111 طنجة املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.158(9

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)16)ف16اير)114))تم تمويل)

حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

حع ل) قرب  القدي ة  املطار  »طريق 

املغرب») طنجة  (91111 (- كوكاكوال)

إلى)»طريق برج االسد رقم)36)الطابق)

طنجة) (91111 (- لالشافية) حي  (1

املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (17 بساريخ) بطنجة  السجارية 

114))تمت رقم)7)4.

418I

ADVISORIS

تراد. بو
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVISORIS

 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca، 20100،

CASABLANCA MAROC

تراد. بو شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 14 زنقة 
لوسي1ن اقاحة لطيفة الطابق االول 

املكسب رقم 3 حي املستشفيات الدار 

البيضاء - 1111) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

468155

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) (16

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)تراد.)بو.

:)•)اسسي1اد) غرض الشركة بإيجاز)

ج يع) وتوزيع  وتسويق  وتصدير 

األجهزة والعقاقي1

والسصنيع) والبيع  الشراء) (•

واملعالجة والسجارة بشكل عا7 لج يع)

واملنزلية) الصناعية  املسسلزحات 

واألدوات واألجهزة.

وإصالح) وتركيب  وبيع  شراء) (•

املعلوحات) تكنولوجيا  (: املعدات)

واملعدات) املكسبية  واإللكت1ونيات 

الكهربائية،.

زنقة) (14 (: عنوان املقر االجس اعي)

لوسي1ن اقاحة لطيفة الطابق االول)

املكسب رقم)3)حي املستشفيات الدار)

البيضاء) الدار  ((1111 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد حم د هشا7 عابد):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عابد) هشا7  حم د  السيد 

 96 زنقة) بهت  واد  شارع  عنوانه)ا))

رقم)35)األلفة البيضاء)1))1))الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عابد) هشا7  حم د  السيد 

 96 زنقة) بهت  واد  شارع  عنوانه)ا))

رقم)35)األلفة البيضاء)1))1))الدار)

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.

419I

حوثق

ارتيزانور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

حوثق
طنجة رقم 111 شارع ولي العهد 

الشقة 14 الطابق الرابع، 91111، 
طنجة املغرب

ارتيزانور شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي طريق 
برج االسد رقم 36 الطابق 1 حي 
لالشافية طريق برج االسد رقم 

36 الطابق 1 حي لالشافية 91111 
طنجة املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.158(9
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((114 ف16اير) (16 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»111.111)درهم»)أي حن)»711.111 
عن) درهم») (711.111« إلى) درهم»)
رفع القي ة اإلس ية لألسهم) (: طريق)

املوجودة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ف16اير) (17 بساريخ) بطنجة  السجارية 

114))تمت رقم))47.
4(1I

فيدو الفسح

ريديم اخوان

RIDIM FRERE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيدو الفسح
 Rue 16 Novembre(VN(Fes. (9
 Maroc 29 Rue 16 Novembre
 VN(Fes. Maroc، 30000، Fes

املغرب
ريديم اخوان RIDIM FRERE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي افاق 1 

حط اطة - 35111 تازة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5475

 1( في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
ريديم) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.RIDIM FRERE(اخوان
صاحب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حطعم بسعر ثابت وكافسي1يا.
 1 افاق) (: املقر االجس اعي) عنوان 

حط اطة)-)35111)تازة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيدة اي ان لهاللي):)51))حصة)

بقي ة)5.111))درهم للحصة.
511)حصة) (: السيد اح د لهاللي)

بقي ة)51.111)درهم للحصة.
 (51 (: السيد حم د ر�سى لهاللي)
حصة بقي ة)5.111))درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) لهاللي  اي ان  السيدة 
تازة) (35111 حط اطة) لكسيبة  دوار 

املغرب.
السيد اح د لهاللي عنوانه)ا))حي)
اكلي ة زنقة)49)رقم)9 11)3))الفقيه)

بن صالح املغرب.
لهاللي) ر�سى  حم د  السيد 
حط اطة) لكسيبة  دوار  عنوانه)ا))

35111)تازة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
لهاللي) ر�سى  حم د  السيد 
حط اطة) لكسيبة  دوار  عنوانه)ا))

35111)تازة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((7 بساريخ) بسازة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم))1)13.

4(1I

ADVISORIS

أي ريجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVISORIS
 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca، 20100،
CASABLANCA MAROC

أي ريجي شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 14 زنقة 
لوسي1ن اقاحة لطيفة الطابق االول 
املكسب رقم 3 حي املستشفيات الدار 

البيضاء - 1111) الدر البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
468851

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
أي) (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

ريجي.
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصاالت
العاحة) العالقات  إدارة 
األحداث) وتنظيم  واالتصاالت 

واإلنساج الس عي البصري)؛
واالتصاالت) والتسويق  اإلعال7 
الصحفية) والعالقات  واإلعالن 

وإنشاء)املحسوى)؛
واملساعدة) واملشورة  اإلدارة 

التشغيلية.
زنقة) (14 (: عنوان املقر االجس اعي)
لوسي1ن اقاحة لطيفة الطابق االول)
املكسب رقم)3)حي املستشفيات الدار)
البيضاء) الدر  ((1111 (- البيضاء)

املغرب.
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أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

حصة) (511 (: تاحر) عادل  السيد 
بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد ياسين املاكري):)511)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

 33 عنوانه)ا)) تاحر  عادل  السيد 
الطابق) جيسوريكس  فرسان  شارع 
الصخور) (11 رقم) شقة  الخاحس 
البيضاء) الدار  ((1313 السوداء)

املغرب.
عنوانه)ا)) املاكري  ياسين  السيد 
الدار) ((1811 94)حي نيس املح دية)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
 33 عنوانه)ا)) تاحر  عادل  السيد 
الطابق) جيسوريكس  فرسان  شارع 
الصخور) (11 رقم) شقة  الخاحس 
البيضاء) الدار  ((1313 السوداء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.
4((I

GOVERNAY-IT

GOVERNAY-IT SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GOVERNAY-IT
46 شارغ الزرقطوني الطابق ) 

الشقة 6 الدارالبيضاء، 1361)، 
Casablanca Maroc

GOVERNAY-IT(SARL(AU شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 
الدارالبيضاء 1361) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
468475

 14 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GOVERNAY-IT(SARL(AU
ال16حجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والسمليل والسص يم في االعالحيات.
االستشارة في التسيي1.

.
46)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
 6 الشقة) الثاني  الطابق  الزرقطوني 
الدارالبيضاء) ((1361 الدارالبيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيدة نعي ة صبار):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) صبار  نعي ة  السيدة 
الفداء) (14 حعروف) (19 زنقة) ((1
البيضاء) الدار  ((1551 الدارالبضاء)

الفداء.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) صبار  نعي ة  السيدة 
الفداء) (14 حعروف) (19 زنقة) ((1
البيضاء) الدار  ((1551 الدارالبضاء)

الفداء
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (9 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)-.

4(3I

ECOCOMPTA

اوبتيم بزنس

)OPTIM BUSINESS( 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH(B.P : 20290

 CASABLANCA، 20290،

CASABLANCA MAROC

 (optim business( اوبتيم بزنس

شركة ذات املسؤولية املحدودة

)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي 75، 

زنقة 11 ينار، الطابق 1، حكسب 

رقم 169.. - 1111) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(57753

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تقرر حل) 11)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 (optim business( بزنس) اوبتيم 

حبلغ رأس الها)15.111)درهم وعنوان)

 11 زنقة) (،75 اإلجس اعي) حقرها 

(- (..169 حكسب رقم) (،1 الطابق) ينار،)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((1111

ل):)حل الشركة.

و حدد حقر السصفية ب)75،)زنقة)

11)ينار،)الطابق)1،)حكسب رقم)169. 

-)1111))الدار البيضاء)املغرب.)

و عين):)

ابورك) ايت  الهاشم  السيد)ة))

الدار) هوباي  زنقة  (1( وعنوانه)ا))

البيضاء) الدار  ((1111 البيضاء)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

 11 زنقة) (،75 (: بالسصفية) املسعلقة 

ينار،)الطابق)1،)حكسب رقم)169.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)89)744.

4(4I

fiduazizi

KOUCH ALI TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب

KOUCH ALI TRANS شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

القوات املساعدة رقم 6) تجزئة 

القوات املساعدة رقم 6) 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3(687

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (15

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.KOUCH ALI TRANS

غرض الشركة بإيجاز):)نقل السلع)

للحساب الغي1.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

تجزئة) ((6 رقم) املساعدة  القوات 

 71111  (6 رقم) املساعدة  القوات 

العيون املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
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 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد علي الكوش):)1.111)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد علي الكوش):)1111)بقي ة)
111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) الكوش  علي  السيد 
 71111 املساعدة) القوات  تجزئة 

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) الكوش  علي  السيدة 
 7111 املساعدة) القوات  تجزئة 

العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
4))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/4)19.

4(5I

fiduazizi

HASOLI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 
ع ر املخسار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب
HASOLI شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 
اكفول حي خط الرحلة11 زنقة 

اكفول حي خط الرحلة11 71111 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
31841

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.HASOLI
غرض الشركة بإيجاز):)نقل السلع)

للحساب الغي1.
زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
زنقة) الرحلة11) خط  حي  اكفول 
 71111 الرحلة11  خط  حي  اكفول 

العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السيد ح زة حعطى هللا)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.)
 1111 (: السيد ح زة حعطى هللا)

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد ح زة حعطى هللا عنوانه)ا))
الحي االداري شارع القي1وان رقم)18 

71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد ح زة حعطى هللا عنوانه)ا))
الحي االداري شارع القي1وان رقم)18 

71111)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
ف16اير) (13 االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/385.
4(6I

fiduazizi

A & M SUD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 
ع ر املخسار حي القدس، 7111، 

العيون املغرب
A & M(SUD شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي خط 
الرحلة 11 حلسقى زنقة حغيارة بن 

الشعبة زنقة العطار حي خط الرحلة 
11 حلسقى زنقة حغيارة بن الشعبة 
زنقة العطار 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
315(1

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) (18
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 A(&(M(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.SUD
الفندقة) (: غرض الشركة بإيجاز)

والسياحة.
:)حي خط) عنوان املقر االجس اعي)
بن) حغيارة  زنقة  حلسقى  (11 الرحلة)
الشعبة زنقة العطار حي خط الرحلة)
الشعبة) بن  حغيارة  زنقة  حلسقى  (11
زنقة العطار)71111)العيون املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيدة حعطى هللا احال)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 1111 (: السيدة حعطى هللا احال) (
بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة حعطى هللا احال عنوانه)ا))
الرباط) (11111 احال) هللا  حعطى 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة حعطى هللا احال عنوانه)ا))
الرباط) (11111 احال) هللا  حعطى 

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) (17 بساريخ) بالعيون  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/)14.

4(7I

fiduazizi

 MAATALLAH STEEL
ENERGY SERVICE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس، 

7111، العيون املغرب

 MAATALLAH STEEL ENERGY

SERVICE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حدينة 

 (41G الوحدة الشطر الثاني رقم

70000- العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3((89

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 MAATALLAH STEEL ENERGY

.SERVICE

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الحديد.

حدينة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 (41G رقم) الثاني  الشطر  الوحدة 

رقم) الثاني  الشطر  الوحدة  حدينة 

41G 71111))العيون املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد املخسار حعطى هللا):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.)

 1111 (: السيد املخسار حعطى هللا)

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

هللا) حعطى  املخسار  السيدة 

 11111 املخسار حعطى هللا) عنوانه)ا))

لندن امل لكة املسمدة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

هللا) حعطى  املخسار  السيد 

 11111 املخسار حعطى هللا) عنوانه)ا))

لندن امل لكة املسمدة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (17 االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/1443.

4(8I

AMY INVEST

AMY INVEST A.I 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMY INVEST

حي السال7 عوينت السراق تجزئة 

الخلفاوي رقم 75، 61111، وجدة 

املغرب

 AMY INVEST A.I شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي السال7 

عوينت السراق تجزئة الخلفاوي رقم 

75 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

35(99

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 AMY (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.INVEST A.I
 CENTRE (: غرض الشركة بإيجاز)

D’APPEL
TELEMARKETING

NEGOCIANT
.IMPORT EXPORT

عنوان املقر االجس اعي):)حي السال7)
عوينت السراق تجزئة الخلفاوي رقم)

75)-)61111)وجدة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 711 (: بختي) أحين  حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
السيدة خدوج عڭور):)311)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد حم د أحين بختي عنوانه)ا))
تجزئة) السراق  عوينت  السال7  حي 
وجدة) (61111  75 رقم) الخلفاوي 

املغرب.
عنوانه)ا)) عڭور  خدوج  السيدة 
تجزئة) السراق  عوينت  السال7  حي 
وجدة) (61111  75 رقم) الخلفاوي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد حم د أحين بختي عنوانه)ا))
تجزئة) السراق  عوينت  السال7  حي 
وجدة) (61111  75 رقم) الخلفاوي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم))1)45863.
4(9I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

 ZIAD SERVICES ET
ASSISTANCE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET FUDICIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT(AIN(AGHBAL

 AHADAF، 53100، AZROU

MAROC

 ZIAD SERVICES ET ASSISTANCE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حكسب 
رقم 1الطابق السفلي جناح ب 

اقاحة االخوين تجزئة رياض افران - 

53111 افران املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1351

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 ZIAD (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.SERVICES ET ASSISTANCE

اسسغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

سيارة االسعاف.

حكسب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم)1الطابق السفلي جناح ب اقاحة)

االخوين تجزئة رياض افران)-)53111 

افران املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

حصة) (111 (: انزرود) زياد  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
رقم) السيد زياد انزرود عنوانه)ا))

ازرو) احداف  (1 النخيل) تجزئة  (67

53111)ازرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
رقم) السيد زياد انزرود عنوانه)ا))

ازرو) احداف  (1 النخيل) تجزئة  (67

53111)ازرو املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (18 بساريخ) بازرو  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)161.

431I

O’CONSEIL

»YATAI« يطاي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

O›CONSEIL

 Rue Ezzahraoui Abou El ,(1

 Kacem, Quartier(Des(Hopitaux،

20360، CASABLANCA(MAROC

 يطاي »YATAI» شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي زاوية شارع 

الزرقطوني وزنقة الورود رقم )9 - 

1111) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469545

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

يطاي) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.»YATAI«

:)•استث ار) غرض الشركة بإيجاز)

وحمالت) املطعم  تجارة  وتدبي1 

املأكوالت،)وفضاءات الت1فيه.

•خلق أو إدارة وتولي أي فضاءات)

ألجل) أو  العاحة  وجه  في  حفسوحة 

الخواص وذلك في بيع املواد املستهلكة)

حن طعا7 وشراب في عين املكان أو)

حم ولة للغي1.
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السدبي1) حه ة  وأخذ  •املساه ة 

ملحل تجاري

•ح ون وحسعهد حفالت

بج يع) القيا7  عا7،) •وبشكل 

أو) واملالية  السجارية  الع ليات 

العقارات ذات الصفة التي حن شأنها)

تعزيز ثراثها االجس اعي للشركة.

زاوية) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني وزنقة الورود رقم)

)9)-)1111))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 51.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

: حصطفى) حوالي  الريمي   السيد 

51))حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد بلعال7 حم د احـــيــــن):)51) 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

حصطفى) حوالي  الريمي  السيد 

شارع) الريش  زنقة  (16 عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) ((1111 الزرقوني)

املغرب.

احـــيــــن) حم د  بلعال7  السيد 

عنوانه)ا))8))شارع العلويين شقة)14 

حسان)1)111)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

حصطفى) حوالي  الريمي  السيد 

شارع) الريش  زنقة  (16 عنوانه)ا))

الدارالبيضاء) ((1111 الزرقوني)

املغرب

احـــيــــن) حم د  بلعال7  السيد 

عنوانه)ا))8))شارع العلويين شقة)14 

حسان)1)111)الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)17569.

431I

 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

SAHARA VE5
شركة السضاحن
تفويت حصص

 BUREAU OULD EL HAJ DES
 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET
 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS
حي أ7 ملحار ص ب 91 بوجدور، 

71111، بوجدور املغرب
SAHARA VE5 شركة السضاحن

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي النهضة 
رقم 161 بوجدور - 71111 بوجدور 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(7887

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يوليوز) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))ياسين رافع)511 
 1.111 أصل) حن  اجس اعية  حصة 
حصة لفائدة السيد))ة))عبد الرحيم)

الحوزي بساريخ))))يوليوز)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
7))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1985.
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 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

SAHARA VE5
شركة السضاحن

تمويل الشكل القانوني للشركة

 BUREAU OULD EL HAJ DES
 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET
 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS
حي أ7 ملحار ص ب 91 بوجدور، 

71111، بوجدور املغرب
SAHARA VE5 شركة السضاحن
و عنوان حقرها االجس اعي حي 

النهضة رقم 161 بوجدور - 71111 
بوجدور.

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(7887
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)3))يوليوز)1)1))تم تمويل)
الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)
السضاحن»)إلى)»شركة ذات حسؤولية)

حمدودة ذات الشريك الوحيد».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
7))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1985.
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 BUREAU OULD EL HAJ DES SERVICES

 ADMINISTRATIFS ET IMMOBILIERS ET

DÉVELOPPEMENTS DES PROJETS

SAHARA VE5
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي1 جديد للشركة

 BUREAU OULD EL HAJ DES
 SERVICES ADMINISTRATIFS

 ET IMMOBILIERS ET
 DÉVELOPPEMENTS DES

PROJETS
حي أ7 ملحار ص ب 91 بوجدور، 

71111، بوجدور املغرب
SAHARA VE5 شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي النهضة 
رقم 161 بوجدور - 71111 بوجدور 

املغرب.
تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(7887

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تم تعيين) 3))يوليوز) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 

الحوزي عبد الرحيم ك سي1 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
7))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1985.
434I

offisc

MAROC VENTES.MA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

offisc

 rue(nablouss(casablanca، 61

20500، casablanca(maroc

MAROC VENTES.MA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 6) شارع 

حرس سلطان الطابق األول الشقة 

3 - 1511) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469857

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MAROC VENTES.MA

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

ج يع أنواع براحج وأجهزة الك بيوتر

دراجات) الغيار  قطع  وشراء) بيع 

نارية

.

6))شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

حرس سلطان الطابق األول الشقة)3 

-)1511))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

الشوفاني) طارق  سعد  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (811 (:

للحصة.

 (11 (: نسرين) طوليل  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)



11383 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

الشوفاني) طارق  سعد  السيد 
عنوانه)ا))18)زنقة توفيق الحكيم حي)

كوتي)1161))الدار البيضاء)املغرب.

السيدة طوليل نسرين عنوانه)ا))
كوتي) حي  الحكيم  توفيق  زنقة  (18

1161))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الشوفاني) طارق  سعد  السيد 
عنوانه)ا))18)زنقة توفيق الحكيم حي)

كوتي)1161))الدار البيضاء)املغرب

السيدة طوليل نسرين عنوانه)ا))
كوتي) حي  الحكيم  توفيق  زنقة  (18

1161))الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.

435I

BCNG

STE : SLI GREEN SARL A.U
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65 ,

 9ÈME(ETAGE(N°92، 20050،

CASABLANCA MAROC

 STE : SLI(GREEN(SARL(A.U

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 

الدار البيضاء - 1151) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471319

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE( : (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.SLI GREEN SARL A.U
ح رض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بيطري.
(،(65 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم)9  (9 الطابق) الزرقطوني  شارع 
الدار البيضاء)-)1151))الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
(: الشركة) رأس ال  حبلغ 
100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

(: الكندزي) إلياس  السيد 
 111 بقي ة) حصة  (100.000,00

درهم للحصة.
 1.111 (: الكندزي) إلياس  السيد 

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد إلياس الكندزي عنوانه)ا))
حي األندلس)))رقم)11)القلعة)1151) 

القلعة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد إلياس الكندزي عنوانه)ا))
حي األندلس)))رقم)11)القلعة)1151) 

القلعة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744175.

436I

M.A.I GROUPE SERVICE

BRIDGE CLOTHES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301،

14000، KENITRA(MAROC
 BRIDGE CLOTHES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي املنزه 
قطاع ا رقم 365 - 14111 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
55461

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BRIDGE CLOTHES
غرض الشركة بإيجاز):)صنع وبيع)

املالبس
السواصل

حكسبة.
:)حي املنزه) عنوان املقر االجس اعي)
قطاع ا رقم)365)-)14111)القنيطرة)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: باخاال) ادريس  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) باخاال  ادريس  السيد 
 14111 (99 حي املنزه قطاع ب رقم)

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) باخاال  ادريس  السيد 
 14111 (99 حي املنزه قطاع ب رقم)

القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)38)78.
437I

fiduciaire(rageca(فيديسيي1 راجيكا

 BOUMLALY SERVICE

TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

fiduciaire(rageca فيديسيي1 راجيكا

6) اقاحة املح دي زنقة رابعة 

العدوية الطابق الرابع رقم 34 

الجي1وند، 1511)، الدار البيضاء 

املغرب

 BOUMLALY SERVICE TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

املقاوحة اقاحة نسيم 7.س اقاحة) 

شقة 1 - 8811) املح دية املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.7913

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((118 دجن16) ((4 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

حن) أي  درهم») (1.111.111«

»5.111.111)درهم»)إلى)»6.111.111 

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية باملح دية بساريخ)13)يناير)

119))تمت رقم)9).

438I

BCNG

STE : VYNTEX SARL A.U
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE : VYNTEX(SARL(A.U شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجس اعي 65)، 
شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 

الدار البيضاء - 1151) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471185

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((8
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE( : (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.VYNTEX SARL A.U
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

املواد ع16 األنت1نيت.
(،(65 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم)9  (9 الطابق) الزرقطوني  شارع 
الدار البيضاء)-)1151))الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
(: الشركة) رأس ال  حبلغ 
100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

(: الفاضيي) ياسين  السيد 
 111 بقي ة) حصة  (100.000,00

درهم للحصة.
 1.111 (: السيد ياسين الفاضيي) (

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد ياسين الفاضيي عنوانه)ا))
 3 ش) (1 ط) الخواريزحي  زنقة  (51
1151))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد ياسين الفاضيي عنوانه)ا))
 3 ش) (1 ط) الخواريزحي  زنقة  (51
1151))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744131.

439I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 SOCIETE( شركة سكن الخلفة
)SAKANE AL KHALAFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 13(

 I(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

 SOCIETE( شركة سكن الخلفة
SAKANE AL KHALAFA) شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 6) حهج 
حريس السلطان شقة 3الطابق 

االول - 1131) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4714(9
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
شركة) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)
 SOCIETE SAKANE( سكن الخلفة)

.(AL KHALAFA
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
حهج) ((6 (: عنوان املقر االجس اعي)
حريس السلطان شقة)3الطابق االول)

-)1131))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 511 (: طو�سي) بوشعيب  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد حم د الزيات):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد بوشعيب طو�سي عنوانه)ا))

شارع) الريان  حي  الحضري  القطب 

القصر البديع فيال رقم)314)النواصر)

7111))الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) الزيات  حم د  السيد 

الكارة) املباركيين  الحي ر  أوالد  دوار 

برشيد)6111))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد بوشعيب طو�سي عنوانه)ا))

شارع) الريان  حي  الحضري  القطب 

القصر البديع فيال رقم)314)النواصر)

7111))الدار البيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) الزيات  حم د  السيد 

الكارة) املباركيين  الحي ر  أوالد  دوار 

برشيد)6111))برشيد املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)41)744.

441I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

SOCIÉTÉ H.E NÉGOCE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 13(

 I(BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

SOCIÉTÉ H.E NÉGOCE شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 6) حهج 

حريس السلطان شقة 3الطابق 

االول الدار البيضاء 1131) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471431

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIÉTÉ H.E NÉGOCE

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسلفة.

حهج) ((6 (: عنوان املقر االجس اعي)

حريس السلطان شقة)3الطابق االول)

1131))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيد ح ودة السباعي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد ح ودة السباعي عنوانه)ا))

حي) الح داني  أبوفراس  زنقة  (33

برشيد) ((6111 برشيد) الوحدة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد ح ودة السباعي عنوانه)ا))

حي) الح داني  أبوفراس  زنقة  (33

برشيد) ((6111 برشيد) الوحدة 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم))4)744.

441I
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BCNG

STE : POYTA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE : POYTA(SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 

الدار البيضاء - 1151) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471313

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE( : (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.POYTA SARL

السسي1اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

والسصدير.

(،(65 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

رقم)9  (9 الطابق) الزرقطوني  شارع 

الدار البيضاء)-)1151))الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

50.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

(: السيد أح د الشيقاني العلوي)

20.000,00)حصة بقي ة)111)درهم)

للحصة.

(: الزين) راس  هناء) السيدة 

20.000,00)حصة بقي ة)111)درهم)

للحصة.

(: الزين) راس  سكينة  السيدة 

10.000,00)حصة بقي ة)111)درهم)

للحصة.

(: السيد أح د الشيقاني العلوي)

11))بقي ة)111)درهم.

 (11 (: الزين) راس  هناء) السيدة 

بقي ة)111)درهم.

 111 (: السيدة سكينة راس الزين)

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

العلوي) الشيقاني  أح د  السيد 

ديار السال7 إقاحة داريس) عنوانه)ا))

ع ارة)5))رقم)19)عين السبع)1151) 

الدار البيضاء)املغرب.

السيدة هناء)راس الزين عنوانه)ا))

 (5 ديار السال7 إقاحة داريس ع ارة)

الدار) ((1151 السبع) عين  (19 رقم)

البيضاء)املغرب.

الزين) راس  سكينة  السيدة 

املنزه) حي  الرياض  تجزئة  عنوانه)ا))

 (1151 الكبي1) القصر  ((85 رقم)

القصر الكبي1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

العلوي) الشيقاني  أح د  السيد 

ديار السال7 إقاحة داريس) عنوانه)ا))

ع ارة)5))رقم)19)عين السبع)1151) 

الدار البيضاء)املغرب

السيدة هناء)راس الزين عنوانه)ا))

 (5 ديار السال7 إقاحة داريس ع ارة)

الدار) ((1151 السبع) عين  (19 رقم)

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744177.

44(I

EUREXMA

ID SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 187

 RES(WALIL 3EME(ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME(ETG(APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
ID SOLUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 17 زنقة 
البمت1ي الطابق الخاحس - 1111) 

الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.165673

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)17)يوليوز)1)1))تم تمويل)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
زنقة البمت1ي الطابق الخاحس) (17«
إلى) املغرب») الدار البيضاء) ((1111 (-
(- زنقة البمت1ي الطابق الثالت) (17«

1111))الدار البيضاء)املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)11)744.
443I

ADVISORIS

اي نيو اكسبريس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVISORIS
 Quartier(des(hôpitaux,

 N°5 avenue(des(pléiades
 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca، 20100،
CASABLANCA MAROC

اي نيو اكس16يس شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 14 زنقة 
لوسي1ن اقاحة لطيفة الطابق االول 
حكسب رقم 3، حي املستشفيات - 

1361) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

468849
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (14
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)اي نيو)

اكس16يس.
نقل) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع البضائع وال16يد السريع
-)ج ع وتسليم الوثائق والطرود

-)النقل اللوجستي.
زنقة) (14 (: عنوان املقر االجس اعي)
لوسي1ن اقاحة لطيفة الطابق االول)
(- املستشفيات) حي  (،3 رقم) حكسب 

1361))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
حصة) (511 (: ت ر) عادل  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد ياسين املاكري):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
 33 عنوانه)ا)) ت ر  عادل  السيد 
 5 طابق) جطوريكس  فرسان  زنقة 
 (1313 الصخور السوداء) (11 شقة)

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) املاكري  ياسين  السيد 
 (1811 املح دية) نيس  تجزئة  (94

املح دية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
 33 عنوانه)ا)) ت ر  عادل  السيد 
 5 طابق) جطوريكس  فرسان  زنقة 
البيضاء) الدار  ((1313  11 شقة)

املغرب.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.
444I

CAB ASSISTANCE

WARIT TEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76

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

MAROC
WARIT TEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي حم د 

املردا�سي رقم 11 الطابق الثاني 
بالساطورو - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117(11
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 WARIT(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.TEX
صنع) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املالبس وغي1ها حن) املنسوجات حن 

املواد.
عنوان املقر االجس اعي):)حي حم د)
الثاني) الطابق  (11 رقم) املردا�سي 

بالساطورو)-)91111)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

1.111.111)درهم،)حقسم كالسالي):)
 4.911 (: السيدة س ي1ة الصروخ)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 5.111 (: الوارث) سعيد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة س ي1ة الصروخ عنوانه)ا))
البمر االبيض) البالية تجزئة  طنجة 
طنجة) (91111  685 رقم) املسوسط 

املغرب.
عنوانه)ا)) الوارث  سعيد  السيد 
البمر االبيض) البالية تجزئة  طنجة 
طنجة) (91111  685 رقم) املسوسط 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) الوارث  سعيد  السيد 
البمر االبيض) البالية تجزئة  طنجة 
طنجة) (91111  685 رقم) املسوسط 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم))8)33).
445I

FIDUCIAIRE COMPTA PRECISION

وات شيب اكا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 نشاط الشركة

 FIDUCIAIRE COMPTA
PRECISION

 N° 103 AVENUE(ABDELLAH
 GUENNOUN(CITE(SALAM،

80000، AGADIR(MAROC
وات شيب اكا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها االجس اعي رقم 13 
زنقة 615 تراست انزكان - 86355 

انزكان املغرب.
تغيي1 نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.19987

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم تغيي1) ((1(1 )1)غشت) املؤرخ في)
وشراء) »بيع  حن) الشركة  نشاط 

املسالشيات»)إلى)»األحن والحراسة».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1354.
446I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

 ENVASES Y CAJAS MAROC
SARL AU شركة انفاسس 

وكاخاس سارل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El(jabha(ouatania 17 , Etage 2،
911111، طنجة املغرب

 ENVASES Y CAJAS MAROC
SARL AU شركة انفاسس وكاخاس 

سارل شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع خالد 
ابن الوليد 8) الطابق االول رقم 1 

91111 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.8(853

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل) ((1(1 يونيو) (11 املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 ENVASES Y CAJAS MAROC
SARL AU)شركة انفاسس وكاخاس)
درهم) (11.111 سارل حبلغ رأس الها)
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع خالد)
 1 الطابق االول رقم) ((8 ابن الوليد)
91111)طنجة املغرب نتيجة ل):)بعد)
حالحظة عد7 ربمية النشاط الرئي�سي)
واسسمالة) الخسائر  وتراكم  للشركة 

تمصيل الديون.
شارع) ب  السصفية  حقر  حدد  و 
االول) الطابق  ((8 الوليد) ابن  خالد 

رقم)1 91111)طنجة املغرب.)
و عين):)

أوعسو) ياسين  حم د  السيد)ة))
زنقة الرحانة حرشان) (3( وعنوانه)ا))
)ة)) املغرب ك صفي) طنجة  (91111

للشركة.
)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (18 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)3971.

447I

F.B.A.K GESTION SARL

COFFE GRIND SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئ1 انزران اقاحة الشعيبي 

 bd bir anzarane طابق 1 ابن جرير
 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب
COFFE GRIND SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي جنان 

الخي1 رقم 63 ابن جرير - 43151 ابن 
جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(341

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 COFFE(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.GRIND SARL
اسسغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

حقهى.
جنان) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الخي1 رقم)63)ابن جرير)-)43151)ابن)

جرير املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 (11 (: املهدي) بريطيب  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 411 (: حصطفى) بريطيب  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.



11387 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

 411 (: حنان) بريطيب  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد بريطيب املهدي عنوانه)ا))
زنقة الكن1ة رقم)31)تابريكت)11151 

سال املغرب.

حصطفى) بريطيب  السيد 

عنوانه)ا))حي السال7 رقم)36 43151 

ابن جرير املغرب.

السيدة بريطيب حنان عنوانه)ا))

حي السال7 رقم)36 43151)ابن جرير)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد بريطيب املهدي عنوانه)ا))
زنقة الكن1ة رقم)31)تابريكت)11151 

سال املغرب

حصطفى) بريطيب  السيد 

عنوانه)ا))حي السال7 رقم)36 43151 

ابن جرير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بابن جرير بساريخ)18)غشت)

1)1))تمت رقم)4)1.

448I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 INTERNATIONAL PIECES
DE RECHANGE MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6، 20600،

Casablanca Maroc

 INTERNATIONAL PIECES DE

RECHANGE MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حج وعة 

السقدGH( 7-17 الطابق الثاني 

سيدي ال16 نو�سي الدار البيضاء - 

1611) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471519

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 INTERNATIONAL PIECES DE

.RECHANGE MAROC
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وبيع قطع غيار الشاحنات,)السيارات)
الصناعية) واألدوات  (, ,اآلالت)

وحسسلزحاته..
عنوان املقر االجس اعي):)حج وعة)
الثاني) الطابق  (GH2-17 السقد7)
(- البيضاء) الدار  نو�سي  ال16  سيدي 

1611))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد رشيد بوكاس):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: عرضون) يوسف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) بوكاس  رشيد  السيد 
س)  7 حوحن  سيدي  نج ة  تجزىة 
16)سيدي حوحن) رقم) (13 ع ارة) (1(
البيضاء) الدار  ((1411 البيضاء)

املغرب.
السيد يوسف عرضون عنوانه)ا))
 1 زنقة ابن الهيثم ع ارة املح ودية)
رقم)13)طنجة)11191)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) بوكاس  رشيد  السيد 
س)  7 حوحن  سيدي  نج ة  تجزىة 
16)سيدي حوحن) رقم) (13 ع ارة) (1(
البيضاء) الدار  ((1411 البيضاء)

املغرب.

السيد يوسف عرضون عنوانه)ا))
 1 زنقة ابن الهيثم ع ارة املح ودية)
رقم)13)طنجة)11191)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)84)744.

449I

 L’AFRICAINE(D’ETUDES(FINANCIERES(ET

COMPTABLES

مازا ابيطا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L›AFRICAINE D›ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES
 BD(MOHAMED(V(N 281 APP
 7 BENI(MELLAL، 23000، BENI

MELLAL MAROC
حازا ابيطا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة بن 
كي1ان تص يط بلوك 4 رقم 51 بني 

حالل 3111) بني حالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11(19
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
حازا) (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

ابيطا.
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجس اعي):)تجزئة بن)
بني) (51 رقم) (4 كي1ان تص يط بلوك)

حالل)3111))بني حالل املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: الدين) نور  حزاوي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

511)حصة) (: السيد حزاوي ك ال)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حزاوي نور الدين عنوانه)ا))

تجزئة بن كي1ان تص يط بلوك)4)رقم)

51 3111))بني حالل املغرب.

عنوانه)ا)) ك ال  حزاوي  السيد 

تجزئة بن كي1ان تص يط بلوك)4)رقم)

51 3111))بني حالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد حزاوي نور الدين عنوانه)ا))

تجزئة بن كي1ان تص يط بلوك)4)رقم)

51 3111))بني حالل املغرب

عنوانه)ا)) ك ال  حزاوي  السيد 

تجزئة بن كي1ان تص يط بلوك)4)رقم)

51 3111))بني حالل املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني حالل بساريخ)16)يوليوز)

1)1))تمت رقم)386.

451I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

METL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

اقاحة لينا الرقم 76 زاوية شارع 

طانطان وشارع لبنان لطابق الساسع 

طنجة، 91111، طنجة املغرب

METL TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي )1 شارع 

)عين الحياني - 91131 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

117(51
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في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 METL (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.TRANS

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطرقي للبضائع وطنيا ودوليا.

)1)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

طنجة) (91131 (- الحياني) )عين 

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد الورديغي أنس):)51)حصة)

بقي ة)1.111)درهم للحصة.

السيد الورديغي طارق):)51)حصة)

بقي ة)1.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) أنس  الورديغي  السيد 

حي الرهراه تجزئة ال16كة قطعة رقم)

38 91141)طنجة املغرب.

السيد الورديغي طارق عنوانه)ا))

حي الرهراه تجزئة ال16كة قطعة رقم)

38 91141)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) أنس  الورديغي  السيد 

حي الرهراه تجزئة ال16كة قطعة رقم)

38 91141)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((7 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)1)333).

451I

CDH AUDIT ET CONSEILS

IMMO ARPEGGIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34، 20110،

CASABLANCA MAROC
IMMO ARPEGGIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي تقاطع 

زنقة سان اوحي1 وزنقة دووي الطابق 
السفلي حي بيلفدير - 1311) الدار 

البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.348733

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)14)يوليوز)1)1))تم تمويل)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»تقاطع زنقة سان اوحي1 وزنقة دووي)
الطابق السفلي حي بيلفدير)-)1311) 
زنقة) (58« إلى) املغرب») الدار البيضاء)
الدار) ((1341 (- املرت�سى حي النخيل)

البيضاء)املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744387.
45(I

الصويرة حناج نت

شركة مطور عتمان
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الصويرة حناج نت
شارع حم د الخاحس ع ارة جبار 
الطابق األول الصويرة، 44111، 

الصويرة املغرب
شركة حطور عس ان شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي دكان رقم 
)6 تجزئة الرونق الصويرة الصويرة 

44111 الصويرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5353

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

حطور عس ان.

غرض الشركة بإيجاز):)تاجر قطع)

غيار السيارات والدراجات النارية..

عنوان املقر االجس اعي):)دكان رقم)

تجزئة الرونق الصويرة الصويرة) (6(

44111)الصويرة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد اح د بنمدو):)671)حصة)

بقي ة)67.111)درهم للحصة.

 331 (: احينة) حرزاكي  السيدة 

حصة بقي ة)33.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بنمدو  اح د  السيد 

 44111 الصويرة) الرونق  تجزئة  (66

الصويرة املغرب.

عنوانه)ا)) احينة  حرزاكي  السيدة 

 44111 الصويرة) الرونق  تجزئة  (66

الصويرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) بنمدو  اح د  السيد 

 44111 الصويرة) الرونق  تجزئة  (66

الصويرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالصويرة بساريخ)8))غشت)

1)1))تمت رقم)183.

453I

COMPTE A JOUR

ME TOO SERVICES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN
 NADOR، 62000، NADOR

MAROC
ME TOO SERVICES شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي الحي 

االداري زنقة )1 رقم 31 الناظور - 
111)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(1(79

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (14
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 ME (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TOO SERVICES
اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصدير حواد السج يل والنظافة.
الحي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- الناظور) (31 رقم) (1( االداري زنقة)

111)6)الناظور املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السيد املر�سي عبد النبي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد املر�سي عبد النبي عنوانه)ا))
حي الخطابي زنقة)11)رقم)6)الناظور)

111)6)الناظور املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد املر�سي عبد النبي عنوانه)ا))
حي الخطابي زنقة)11)رقم)6)الناظور)

111)6)الناظور املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور بساريخ)14)غشت)

1)1))تمت رقم)563).
454I

JURIS LEGAL

 SPORTING CLUB CHABAB
MOHAMMEDIA
تأسيس شركة املساه ة

JURIS LEGAL
 Angle(Bd(Abdelmoumen &

 Rue(Chatila, Résidence(Kamar,
 Etg 3, Bureau 6، 20000،

CASABLANCA MAROC
 SPORTING CLUB CHABAB

MOHAMMEDIA »شركة 
املساه ة» 

وعنوان حقرها االجس اعي : زاوية 
شارع عالل بن عبد هللا وشارع 

الجيش امللكي، إقاحة هاجر، الطابق 
الساني، شقة رقم 5 -، 8811) 

املح دية املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساه ة»
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(5565
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((119 أكسوبر) (11
األسا�سي لشركة املساه ة بامل يزات)

السالية):)
شكل الشركة):)شركة املساه ة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 SPORTING CLUB CHABAB

.MOHAMMEDIA
إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النادي) لج عية  القد7  كرة  نشاط 
في) املح دية،) لشباب  الريا�سي 
الشركة) بين  امل16حة  االتفاقيه  إطار 
الرياضية والج عية ك ا هو حنصوص)
عليه في املادة)19)حن القانون)31.19.

زاوية) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
وشارع) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 
الجيش امللكي،)إقاحة هاجر،)الطابق)
 (8811 (- (5 رقم) شقة  الساني،)

املح دية املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
ويبلغ رأس ال الشركة)1.111.111 

درهم،)
حقسم كالسالي):)

السيد ايت حانة هشا7):)1)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد برادة حم د أحين):)1)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (SOPRIMA( :( 1 الشركة)
بقي ة)111)درهم للحصة.

 AYLIS PARTICIPATION(الشركة
1):)حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 ASSOCIATION الشركة)
 SPORTING CLUB CHABAB
حصة) (MOHAMMADIA( :( 9.996

بقي ة)111)درهم للحصة.)
حجلس) أعضاء) أو  املسصرفون 

الرقابة):)
السيد ايت حانة هشا7 بصفسه)ا))
زنقة) عنوانه)ا)) حديرعا7  رئيس 

الفيالت)8811))املح دية املغرب
أحين) حم د  برادة  السيد 
 (( عنوانه)ا)) حسصرف  بصفسه)ا))
زنقة إبن أبي زرارة سيتي الزهور فيال)

أحين)8811))الدار البيضاء)املغرب
بصفسه)ا)) (SOPRIMA الشركة)
شارع) حكرر  (47 عنوانه)ا)) حسصرف 

العلويين)11111)الرباط املغرب
 AYLIS PARTICIPATION(الشركة
زنقة) عنوانه)ا)) حسصرف  بصفسه)ا))
حو�سى إبن نصي1 الطابق)4)الشقة رقم)

463 1111))الدار البيضاء)املغرب
 ASSOCIATION الشركة)
 SPORTING CLUB CHABAB
بصفسه)ا)) (MOHAMMADIA
حسصرف عنوانه)ا))زاوية شارع عالل)
امللكي،) الجيش  وشارع  عبد هللا  بن 
شقة) الساني،) الطابق  هاجر،) إقاحة 

رقم)5 8811))املح دية املغرب.

حراقب أو حراقبي الحسابات):)
 Cabinet de الشركة)
 Consultation( Juridique( et
حراقب) )ا)بصفسه  (Financière
شارع) (63 عنوانه)ا)) الحسابات 
ب) ع ارة  اليخت  إقاحة  لكورنيش 
البيضاء) الدار  ((1111  5 الطابق)

املغرب
األسا�سي) النظا7  حقسضيات 
وتوزيع) االحسياطي  بسكوين  املسعلقة 

األرباح):)
يسم خصم)5%)لتشكيل االحسياطي)

القانوني.
املنصوص) الخاصة  اإلحسيازات 

عليها لكل شخص):)
ال شيئ.

بقبول) حسعلقة  حقسضيات 
تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات القبول):
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)-.

455I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

 شركة دي فيش نت كومبني 
 THE FISHNET COMPANY

SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 OUATTOU MOHAMMED
YASSINE

 El(jabha(ouatania 17 , Etage 2،
911111، طنجة املغرب

 THE شركة دي فيش نت كوحبني 
 FISHNET COMPANY SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع خالد 
ابن الوليد 8) الطابق االول رقم 1 

TANGER 91111 املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.111111

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل) ((1(1 أبريل) (31 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

 THE كوحبني) نت  فيش  دي  شركة 

 FISHNET COMPANY SARL

درهم) (11.111 رأس الها) حبلغ  (AU

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع خالد)

 1 الطابق االول رقم) ((8 ابن الوليد)

نتيجة ل) املغرب  (TANGER  91111

النشاط) بعد حالحظة عد7 ربمية  (:

الخسائر) وتراكم  للشركة  الرئي�سي 

واسسمالة تمصيل الديون.

شارع) ب  السصفية  حقر  حدد  و 
االول) الطابق  ((8 الوليد) ابن  خالد 

رقم)1 91111)طنجة املغرب.)

و عين):)

أوعسو) ياسين  حم د  السيد)ة))
زنقة الرحانة حرشان) (3( وعنوانه)ا))

)ة)) املغرب ك صفي) طنجة  (91111

للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) (16 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)954).

456I

FIDUCIAIRE ( RT SARL(حؤت نة)))راء)وتاء

 FARHANE

 TRADITIONNELLE

COUTURE فرحان الخياطة 

التقليدية
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE 2 حؤت نة ) راء وتاء

RT SARL

شارع حم د القري ع ارة 11 شقة 

4، 31111، فاس املغرب

 FARHANE TRADITIONNELLE

COUTURE فرحان الخياطة 
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السقليدية شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
سوسة زنقة ضاية إسلي رقم 51 

زهور ) - 31161 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
63481

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 FARHANE TRADITIONNELLE
الخياطة) فرحان  (COUTURE

السقليدية.
الخياطة) (: غرض الشركة بإيجاز)

السقليدية.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 51 رقم) إسلي  ضاية  زنقة  سوسة 

زهور)))-)31161)فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيدة فاط ة فرحان عنوانه)ا))
شارع سوسة زنقة ضاية إسلي رقم)

51)زهور)) 31161)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة فاط ة فرحان عنوانه)ا))
شارع سوسة زنقة ضاية إسلي رقم)

51)زهور)) 31161)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (13 بساريخ) بفاس  السجارية 

1)1))تمت رقم)1971.

457I

STE GEST CLA COM SARL

STE EL BAHRI PNEUS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME(ETAGE(AVE(MED(V

 TINGHIR، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE EL BAHRI PNEUS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي ايت حوحن 

تزكي تنغي1 - 45811 تنغي1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

769

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE EL(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.BAHRI PNEUS SARL

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتركيب العجالت.

عنوان املقر االجس اعي):)ايت حوحن)

تزكي تنغي1)-)45811)تنغي1 املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

48)حصة) (: السيد البمري ج ال)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد البمري عبد الفاضل):))5 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ج ال  البمري  السيد 
رقم))1)زنقة بوجدور حي ايت الحاج)

علي تنغي1)45811)تنغي1 املغرب.

الفاضل) عبد  البمري  السيد 
8)اقاحة بيتي) 5)رقم) عنوانه)ا))ع ارة)

سكن اكادير)45811)تنغي1 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الفاضل) عبد  البمري  السيد 
8)اقاحة بيتي) 5)رقم) عنوانه)ا))ع ارة)

سكن اكادير)45811)تنغي1 املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 بساريخ) بتنغي1  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)449.

458I

SMCFF

 MAROCAINE DES
 TRAVAUX GÉNÉRAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMCFF

 BD(ZERKTOUNI 2EME 64

 ETAGE، 20200، CASABLANCA

MAROC

 MAROCAINE DES

 TRAVAUX GÉNÉRAUX DE

CONSTRUCTION شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N°11 وعنوان حقرها اإلجس اعي

شارع حرية طابق 3 شقة 5 - 5111) 

الداربيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

743389

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

حسبوعة) الشركة  تس ية 

ب خسصر) اإلقسضاء) عند 

 MAROCAINE DES (: تس يتها)

 TRAVAUX GÉNÉRAUX DE

.CONSTRUCTION

تأجي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السفاوض+أشغال) (+ املعدات)

حخسلفة.

 N°11 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

شارع حرية طابق)3)شقة)5)-)5111) 

الداربيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد حم د أحين قاصح):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

قاصح) أحين  حم د  السيد 

شارع) حونى  تجزئة  (4(4 عنوانه)ا))

 (5111 الشق) عين  االنارة  الداخلة 

الداربيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

قاصح) أحين  حم د  السيد 

شارع) حونى  تجزئة  (4(4 عنوانه)ا))

 (5111 الشق) عين  االنارة  الداخلة 

الداربيضاء)الداربيضاء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)17567.

459I

STE FIDLAMIAE SARL

LUCKY›TOU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
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LUCKY›TOU شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 

1 تجزئة لحلو دوار رجا فاهلل حي 
يعقوب املنصور - 11111 الرباط 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
145(49

 (1 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LUCKY’TOU
غرض الشركة بإيجاز):)-)تنضيف)
بالحيوانات وبيع املنسجات) واإلعسناء)

الخاصة بها.
وتصدير،) إسسي1اد  بيع،) شراء،) (-
(: أشكال) ج يع  وتوريع  صناعة 
املعدات واملواد الغدائية) املقسنيات،)

الخاصة بالحيوانات..
 1 رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تجزئة لحلو دوار رجا فاهلل حي يعقوب)

املنصور)-)11111)الرباط املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: يسرا) اش اعو  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) يسرا  اش اعو  السيدة 
اقاحة) ((3 قطاع) ((7 ع ارة) (1( رقم)
 11111 الرياض) حي  النخيل  رياض 

الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) يسرا  اش اعو  السيدة 

اقاحة) ((3 قطاع) ((7 ع ارة) (1( رقم)
 11111 الرياض) حي  النخيل  رياض 

الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((7 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)37)116.

461I

transparence(fiscale

EDU APP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

transparence(fiscale

 bis(av(med(slaoui، 30000، 38

fes maroc

EDU APP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 61 حي 

كيش االوداية ت ارة - 131)1 ت ارة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

131541

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 EDU (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.APP

برحجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االعالحيات.

حي) (61 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

ت ارة) (1(131 (- كيش االوداية ت ارة)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 41.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 (11 (: بناني اح د) السيد له ا7 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 (11 (: حهدي) الع اري  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

اح د) بناني  له ا7  السيد 

4)شارع) عنوانه)ا))ع ارة املجد شقة)

 31111 امللك حسين طريق اي وزار)

FES)املغرب.

الع اري حهدي عنوانه)ا)) السيد 
تي ور حي بدر) زنقة حم د  (1( رقم)

FES 31111)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

اح د) بناني  له ا7  السيد 

4)شارع) عنوانه)ا))ع ارة املجد شقة)

 31111 امللك حسين طريق اي وزار)

FES)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)915.

461I

M.A.I GROUPE SERVICE

UNIONDEV
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT(SEYAD 2 N°301،

14000، KENITRA(MAROC

UNIONDEV شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

االندلس رقم 3-118 - 14111 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55515

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.UNIONDEV
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسلفة)
االسسي1اد والسصدير

املعلوحاتية) االجهزة  بيع  (
وااللكت1ونية.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 14111 (- (118-3 رقم) االندلس 

القنيطرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: حمسن) اجرود  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) حمسن  اجرود  السيد 
 14111  716 رقم) االندلس  تجزئة 

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حمسن  اجرود  السيد 
 14111  716 رقم) االندلس  تجزئة 

القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)58)78.

46(I

AMAR IDEA CABINET

M MAKHLOUFI INVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMAR IDEA CABINET
 LOT ATTADAMON ELOULFA
 53، 20200، CASABLANCA

CASABLANCA
 M MAKHLOUFI INVEST
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شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 11شارع 

الحرية الطابق 3 الشقة رقم 5 - 

1111) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469917

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((4

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 M (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MAKHLOUFI INVEST

السجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإللكت1ونية والخدحات ع16 اإلنت1نت.

11شارع) (: عنوان املقر االجس اعي)

(- (5 رقم) الشقة  (3 الطابق) الحرية 

1111))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

1.111.111)درهم،)حقسم كالسالي):)

والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

املخلوفي) حصطفى  السيد 
(7 ي  ح  رقم51) (1 احل) عنوانه)ا))

الرباط)11111)الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

املخلوفي) حصطفى  السيد 
(7 ي  ح  رقم51) (1 احل) عنوانه)ا))

الرباط)11111)الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743773.

463I

AL MOUDIF

AL MOUDIF
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AL MOUDIF):)تس ية الشركة

ذات) شركة  (: القانونية) الصفة 

حسؤولية حمدودة

العرفي) العقد  تسجيل  تاريخ 

1)1)/16/18)في الرباط

الهدف االجس اعي):)

ج يع خدحات الكونسي1ج)

الخدحات املسعلقة بإإلدارة الحرة

ج يع الخدحات املسعلقة بتنظيم)

الخاصة) املناسبات  الحفالت،)

والعاحة)

ج يع الخدحات املقدحة للشخص)

واملهنيين
رأس ال الشركـة):)

 1111 درهم حقس ة إلى) (11111

للحصة) درهم  (11 فئة) حن  حصة 

على) الشركاء) بين  حوزعة  الواحدة 

الشكل السالي):)

السيد ياسر قرواش،)611)حصة،)

السيد حم د أحنا،)411)حصة،)

حن) ابسداء) سنة  (99 (: املدة)

السأسيس النهائي أي حن تاريخ وضع)

السجل السجاري.

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)

31)ديس 16 حن كل سنة حا عدا السنة)

األولى تبسدئ حن تاريخ التسجيل.
واد) زنقة  (،4 (: اإلجس اعي) املقر 
أݣدال،) (،17 الشقة) (،3 الطابق) زيز،)

11191)الرباط

قرواش،) ياسر  السيد  (- (: املسي1)
ع ر) زنقة  (: عنوانه) حشارك،) حسي1 

(،11 السالوي،)ع ارة ا/3،)شقة رقم)

القبيبات)-)الرباط)

السيد حم د احنا،)حسي1 حشارك،)

الزرقطوني،) حم د  شارع  (: عنوانه)

ع ارة س/)،)شقة رقم)11،)القبيبات)

-)الرباط
(: السجاري) بالسجل  السقييد  رقم 

145149

464I

إئس انية)BKM)لإلرشادات

AKAL SERVICES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئس انية BKM لإلرشادات
رقم 11 تجزئة املركز ورزازات، 

45111، ورزازات املغرب
AKAL SERVICES شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي تيكاحي 
لجديد ورزازات - 45111 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11945

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (14
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 AKAL (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.SERVICES
:)أع ال أو) غرض الشركة بإيجاز)

إنشاءات حسنوعة.
حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 45111 (- ورزازات) لجديد  تيكاحي 

ورزازات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) اكيس  داود  السيد 
45811)تنغي1) تولوالت اكنيون تنغي1)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) اكيس  داود  السيد 

45811)تنغي1) تولوالت اكنيون تنغي1)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات بساريخ))1)غشت)

1)1))تمت رقم)4)5.

465I

االسساد حم د لطفي

KRABEN NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

االسساد حم د لطفي

36 شارع الجيش امللكي اقاحة فضا ء 

111) الطابق الرابع فاس، 31111، 

فاس املغرب

KRABEN NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي بلوك 

أ، تجزئة الدالية، حسجر رقم 3، 

بنسودة، بفاس - 31111 فاس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.51387

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 يوليوز) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

)ة))توفيق بنجلون) تفويت السيد)

أصل) حن  اجس اعية  حصة  ((51

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111

 18 بساريخ) الصنهاجي  حمسن كراحي 

يوليوز)1)1).

تفويت السيد))ة))احم د بنجلون)

أصل) حن  اجس اعية  حصة  ((51

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111

 18 بساريخ) الصنهاجي  حمسن كراحي 

يوليوز)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (13 بساريخ) بفاس  السجارية 

1)1))تمت رقم)1976.

466I
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CABINET CC ORGA

PARA DES 7 SENS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CC ORGA

3 زنقة حم د باهي حي بالمي الطابق 

) رقم 14 املعاريف، 1331)، 

البيضاء املغرب

PARA(DES 7 SENS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي املركز 

السجاري باشكو حسجر رقم )7 

الطابق تمت االر�سي حي باشكو - 

1)14) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

469757

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 PARA (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.DES 7 SENS

غرض الشركة بإيجاز):)بيع ادوات)

شبه طبية

بيع حسسمضرات السج يل

السغذية الح ية

بيع املواد االستهالكية الطبية

العالج بالنباتات

الع ليات) كافة  عاحة  وبصفة 

املالية) العقارية،) املنقولة،) السجارية،)

ترتبط بشكل) التي قد  الصناعية  أو 

حباشر أو غي1 حباشر ب وضوع الشركة)

املحدد أعاله أو التي حن شأنها تمفيز)

تن ية الشركة..

املركز) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

السجاري باشكو حسجر رقم))7)الطابق)

 (14(1 (- باشكو) حي  االر�سي  تمت 

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيدة البوراشدي فسيمة):)311 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد صالح الدين عث ان):)311 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 (11 (: السيدة صالح الدين وئا7)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 (11 (: السيد صالح الدين حم د)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

فسيمة) البوراشدي  السيدة 

3)شقة) عنوانه)ا))باب كاليفورنيا ط)

)))اقاحة النخيل طريق حكة)1)14) 

البيضاء)املغرب.

عث ان) الدين  صالح  السيد 

3)شقة) عنوانه)ا))باب كاليفورنيا ط)

)))اقاحة النخيل طريق حكة)1)14) 

البيضاء)املغرب.

وئا7) الدين  صالح  السيدة 

3)شقة) عنوانه)ا))باب كاليفورنيا ط)

)))اقاحة النخيل طريق حكة)1)14) 

البيضاء)املغرب.

حم د) الدين  صالح  السيد 

3)شقة) عنوانه)ا))باب كاليفورنيا ط)

)))اقاحة النخيل طريق حكة)1)14) 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

فسيمة) البوراشدي  السيدة 

3)شقة) عنوانه)ا))باب كاليفورنيا ط)

)))اقاحة النخيل طريق حكة)1331) 

ابيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743565.

467I

fiducon

NET VOYAGE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

fiducon

 3N( rue( tahan،( 20100،

casablanca maroc

ذات) شركة  (NET VOYAGE

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد

شارع) اإلجس اعي  حقرها  وعنوان 

حم د السادس رقم)1719)ج يلة)3 

-)1311))الدار البيضاء)املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري)

.33(719

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم) ((1(1 يوليوز) ((3 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»311.111)درهم»)أي حن)»11.111) 

عن) درهم») (511.111« إلى) درهم»)

ديون) حع  حقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار واملسسمقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743639.

468I

LA DILIGENCE COMPTABLE

METALUM

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE

16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 

عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 

املكسب رقم 14 فاس، 31111، فاس 

املغرب

METALUM شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 

15 حكرر زنقة الكوفة الزهور ) - 

31161 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63489

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.METALUM

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حخسلفة وأشغال نجارة االملنيو7.
 15 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)

حكرر زنقة الكوفة الزهور)))-)31161 

فاس املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: نجم) العلي  عبد  السيد 

حصة بقي ة)100,00)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد عبد العلي نجم عنوانه)ا))

شارع الكوفة رقم)15)حكرر الزهور)) 

31161)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد عبد العلي نجم عنوانه)ا))

شارع الكوفة رقم)15)حكرر الزهور)) 

31161)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (17 بساريخ) بفاس  السجارية 

1)1))تمت رقم)1988.

469I
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

BOULOURIS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأســيــس شـركـــة
BOULOURIS SARL AU

RC115715
بساريخ) املوقع  العرفي  للعقد  تبعا 
النظا7) تأسيس  تم  ((8/17/(1(1
األسا�سي لشركة حمدودة املسؤولية)
بالخاصيات) الوحيد  الشريك  ذات 

السالية):)
BOULOURIS(:(التس يـــة

تقديم) (: الشركة) هدف  (
االستشارات في حجال الفندقة

فرح) إقاحة  (: االجس اعي) املقر 
الطابق األر�سي كاحب) (( الشقة رقم)

حانجان حراكش..)
يو7) حن  ابسداء) سنة  (99 (: املــــدة)

تأسيسها النهائي.
 111 إلى) درهم قسم  (: الرأس ال)
للواحدة) درهم  (111 بقي ة) حصة 

حقس ة على الشكل السالي):)
حدد في حبلغ)11.111 

له) بويري ليونيل لويس.) (: السيد) (
111)حصة)

للسيد) التسيي1  اسند  (: املسي1) (
بويري ليونيل لويس)

حن فاتح يناير إلى) (: السنة املالية)
31)ديس 16 حن كل سنة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1)/19/18)تمت عدد)8)1149
471I

MOORISH

 GENIE CIVIL ET
TECHNOLOGIE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع اللة الياقوت الطابق 5 
الشقة د 39 شارع اللة الياقوت 

الطابق 5 الشقة د، 1111)، الدار 
البيضاء املغرب

 GENIE CIVIL ET TECHNOLOGIE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 411 شارع 
الزرقطوني إقاحة حاحد الشقة 1 

الدار البيضاء 1111) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
468117

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 GENIE(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.CIVIL ET TECHNOLOGIE SARL
شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وحعدات) حعدات  ج يع  وبيع 
حخسلفة;أع ال) املناولة;أع ال 
البنية السمسية والسخطيط والسطوير)

الع راني.
عنوان املقر االجس اعي):)411)شارع)
 1 الشقة) حاحد  إقاحة  الزرقطوني 
1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
1)5)حصة) (: السيد اساحة املزالي)

بقي ة)111)درهم للحصة.
 481 (: سوحهورو) اح د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) املزالي  اساحة  السيد 
 (4111 االحان) تعاونية  (18 رقم)

الجديدة املغرب.
السيد اح د سوحهورو عنوانه)ا))
ابيدجان) (cote( d’ivoire( 99326

كودفوار.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) املزالي  اساحة  السيد 
 (4111 االحان) تعاونية  (18 رقم)

الجديدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)741856.

471I

CANOCAF SARL

ELECTRO DANI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 

 NADOR ،6(111 ،الناظور

MAROC

ELECTRO DANI شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي أوالد 
لحسن الفيض - 111)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(1373

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ELECTRO DANI

1/تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

)/االسسي1اد) إلكت1ونية) حعدات 

السصدير.

:)حي أوالد) عنوان املقر االجس اعي)

الناظور) (6(111 (- الفيض) لحسن 

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد الورداني اليمياوي):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
اليمياوي) الورداني  السيد 

 74 حي أوالد حي ون زنقة) عنوانه)ا))
رقم)131 111)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
اليمياوي) الورداني  السيد 

 74 حي أوالد حي ون زنقة) عنوانه)ا))
رقم)131 111)6)الناظور املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ)15)غشت)

1)1))تمت رقم)643).

47(I

حماسبات الدار البيضاء

 MOON مون انطغيوغ 

INTERIOR
إعالن حسعدد القرارات

حماسبات الدار البيضاء

159 شارع يعقوب املنصور الدار 

البيضاء، 1381)، الدار البيضاء 

املغرب

 MOON INTERIOR حون انطغيوغ 

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : زاوية 
زنقة اح د شر�سي، حي بركون - 

51)1) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.311(81

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

1)1))تم اتخاذ) 15)غشت) املؤرخ في)

القرارات السالية):)
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على) ينص  الذي  (: (1- رقم) قرار 
الشركة) رأس ال  في  الزيادة  (: حايلي)
درهم) (1.500.000,00 قدره) ملا 
درهم) (1.500.000,00 حن) لنقله 
خلق) درهم  (3.000.000,00 إلى)
فئة) حن  جديدة  حصة  (30.000,00
111)درهم للحصة الواحدة حقس ة)
على الشكل السالي):)-)السيد خالد بن)
جلون)111.)1)حصة)-)السيدة حنية)
السيدة) (- حصة) (1(.111 بن جلون)
املج وع) ( حصة) (6.111 رباح) كلثو7 

31.111)حصة)
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)
على) ينص  الذي  (: (1- رقم) بند 
حايلي):)تعديل املادة)6)و7)حن القانون)

األسا�سي للشركة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)4)7435.
473I

fidu(ika(consulting

STE EFFICACOLLE SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل شركة

fidu(ika(consulting
 hay(sadri(gr 1 rue 72 n°64 etg 2
 casablanca، 20700، casablanca

maroc
 STE EFFICACOLLE SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 
الصدري حج وعة 1 زنقة )7 رقم 
64 الطابق الثاني الدار البيضاء - 

1))1) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(69911

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)16)يوليوز)1)1))تقرر حل)
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)
 STE EFFICACOLLE(الشريك الوحيد
 11.111 رأس الها) حبلغ  (SARL AU

اإلجس اعي حي) درهم وعنوان حقرها 
رقم) (7( زنقة) (1 حج وعة) الصدري 

(- البيضاء) الدار  الثاني  الطابق  (64

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((1((1

ل):)الفسخ املسبق لشركة.

تجزئة) ب  السصفية  حقر  حدد  و 

األلفة) (5 الشقة) ((65 الزوبي1 ع ارة)

الدار البيضاء)-)1))1))الدار البيضاء)

املغرب.)

و عين):)

الصالح) حم د  السيد)ة))

ع ارة) الزوبي1  تجزئة  وعنوانه)ا))

األلفة الدار البيضاء) (5 الشقة) ((65

املغرب) البيضاء) الدار  ((1((1

ك صفي))ة))للشركة.

الحدود) اإلقسضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) وحمل  املخابرة  حمل  لهم 

بالسصفية) العقود والوثائق املسعلقة 

 5 الشقة) ((65 :)تجزئة الزوبي1 ع ارة)

األلفة الدار البيضاء

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)741374.

474I

prensacom

FRUITON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

prensacom

 imm(antee 8 rue(imam(ghazali

 n 6 mohammed(achraf، 90000،

tanger maroc

FRUITON شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

تارودانت حج ع ابراج طنجة بلوك 6 

حكسب رقم 13 حكرر - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1171(1

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FRUITON
التسيي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العقاري.)وج يع املعاحالت العقارية.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تارودانت حج ع ابراج طنجة بلوك)6 
حكسب رقم)13)حكرر)-)91111)طنجة)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد بيي1 هيسون):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
)السيد بيي1 هيسون):)1111)بقي ة)

111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) هيسون  بيي1  السيد 
 11115  118(9  1 ست1يت) لوتهين1 

برلين املانيا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) هيسون  بيي1  السيد 
 11115  118(9  1 ست1يت) لوتهين1 

برلين املانيا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (17 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)33118).
475I

CABINET CC ORGA

HYY PRODUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة حم د باهي حي بالمي الطابق 

) رقم 14 املعاريف، 1331)، 
البيضاء املغرب

HYY PRODUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 9) زنقة 

االقموان حي بوسيجور - 1341) 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

463177

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) ((9

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 HYY (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PRODUCTION

السصوير) (: غرض الشركة بإيجاز)

واملعارض

احسالك وبيع الصور

االستشارة والسواصل

الع ليات) كافة  عاحة  وبصفة 

املالية) العقارية،) املنقولة،) السجارية،)

ترتبط بشكل) التي قد  الصناعية  أو 

حباشر أو غي1 حباشر ب وضوع الشركة)

املحدد أعاله أو التي حن شأنها تمفيز)

تن ية الشركة...
زنقة) ((9 (: عنوان املقر االجس اعي)

 (1341 (- بوسيجور) حي  االقموان 

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 (1.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيدة هبة بن حسي1ا):)71)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 71 (: حسي1ا) بن  يوسف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد يوسف الشيح):)61)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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السيدة هبة بن حسي1ا عنوانه)ا))
149)زنقة سقراط ط)4)ش)4 1331) 

البيضاء)املغرب.
السيد يوسف بن حسي1ا عنوانه)ا))
149)زنقة سقراط ط)4)ش)4 1331) 

البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) الشيح  يوسف  السيد 
املدينة) شلوح  جاحع  زنقة  (344

القدي ة)1111))البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة هبة بن حسي1ا عنوانه)ا))
149)زنقة سقراط ط)4)ش)4 1331) 

البيضاء)املغرب
السيد يوسف بن حسي1ا عنوانه)ا))
149)زنقة سقراط ط)4)ش)4 1331) 

البيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) الشيح  يوسف  السيد 
املدينة) شلوح  جاحع  زنقة  (344

القدي ة)1111))البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)1)1))تمت رقم)737314.
476I

ائس انية كينزو

كندب إيمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية كينزو
34، حسن الصغي1 - الدار البيضاء، 

1611)، الدار البيضاء أملغرب
كندب إي و شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 61، شارع 
آللة الياقوت زاوية حصطفى املعاني، 

الطابق األول، الدار البيضاء. - 
1611) الدار البيضاء. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
468979

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

كندب) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

إي و.

غرض الشركة بإيجاز):)•)اإلنعاش)

العقاري بكافة أشكاله.

التي) او  العارية  األرا�سي  شراء) (•

تمسوي على حباني بج يع الوسائل.

بناء)ج يع الع ارات واملباني أو) (•

غي1ها في املغرب أو في الخارج.

تجزئة) ع ليات  ج يع  إنجاز  (•

و لتشييد بها ج يع املباني) األرا�سي،)

أو) السكني  لالسسخدا7  املوجهة 

السجاري أو املنهي أو اإلداري.

(،61 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

حصطفى) زاوية  الياقوت  آللة  شارع 

املعاني،)الطابق األول،)الدار البيضاء.)

-)1611))الدار البيضاء.)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد كاحل بوطالب):)71))حصة)

بقي ة)7.111))درهم للحصة.

السيد ناصر بوطالب):)71))حصة)

بقي ة)7.111))درهم للحصة.

 (31 (: بوطالب) دونيا  السيدة 

حصة بقي ة)3.111))درهم للحصة.

 (31 (: بوطالب) نادية  السيدة 

حصة بقي ة)3.111))درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بوطالب  كاحل  السيد 

أنفا) املاريو  فيال  سي1ينكاس  ح ر 

1611))الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) بوطالب  ناصر  السيد 
أركادي) فيال  تادجورة  خليج  زنقة 

البيضاء) الدار  ((1611 الذئاب) عين 

املغرب.

السيدة دونيا بوطالب عنوانه)ا))
أركادي) فيال  تادجورة  خليج  زنقة 

البيضاء) الدار  ((1611 الذئاب) عين 

املغرب.

السيدة نادية بوطالب عنوانه)ا))
4)741 11111)دبي اإلحارات) ص ب)

العربية املسمدة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) بوطالب  كاحل  السيد 
أنفا) املاريو  فيال  سي1ينكاس  ح ر 

1611))الدار البيضاء)املغرب
عنوانه)ا)) بوطالب  ناصر  السيد 
زنقة خليج تادجورة فيال أركادي عين)
الذئاب)1611))الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)767)74.
477I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

CIOB
إعالن حسعدد القرارات

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT
ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE
 RITA 4EME(ETAGE، 30000، FES

MAROC
CIOB »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجس اعي : تجزئة 

114 تجزئة الن اء بنسودة - 31111 
فاس املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.18415
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
1)1))تم اتخاذ) )1)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية):)
 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):
السوقيع) (: للشركة) املوقعين  تعيين 
بطاحي) ع اري  السيد  بين  املشت1ك 
حم د عزيز والسيد العراقي جواد أو)
بين السيد ع اري بطاحي حم د عزيز)

والسيدة العراقي زينب
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)
 بند رقم)15):)الذي ينص على حايلي):
السوقيع) (: للشركة) املوقعين  تعيين 

بطاحي) ع اري  السيد  بين  املشت1ك 

حم د عزيز والسيد العراقي جواد أو)

بين السيد ع اري بطاحي حم د عزيز)

والسيدة العراقي زينب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((9 بساريخ) بفاس  السجارية 

1)1))تمت رقم)1)1)/)187.

478I

FIDACTIVE

TOMANTINE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

FIDACTIVE

 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

TOMANTINE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي : عند 

 PASCALE SPORT MAROC شركة

الحي الصناعي رقم )5) شارع إبن 

الهيثم الدشي1ة - 86361 إنزكان 

املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.17393

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في)31)يوليوز)1)1))تقرر حل)

TOMANTINE)شركة ذات حسؤولية)

حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

شركة) عند  اإلجس اعي  حقرها 

الحي) (PASCALE SPORT MAROC

)5))شارع إبن الهيثم) الصناعي رقم)

املغرب) إنزكان  (86361 (- الدشي1ة)

نتيجة لسصفية ودية.

و عين):)

درويش) لق ان  السيد)ة))
حي) (((8 رقم) (E بلوك) وعنوانه)ا))

الهدى)81111)اكادير املغرب ك صفي)

)ة))للشركة.
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و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)

عند) وفي  ((1(1 يوليوز) (31 بساريخ)

 PASCALE SPORT MAROC شركة)

إبن) شارع  ((5( رقم) الصناعي  الحي 

انزكان) (81111 (- الدشي1ة) الهيثم 

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1319.

479I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

FES NEJJARINE
إعالن حسعدد القرارات

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D›INVESTISSEMENT

 N°73 AV(ZERKTOUNI(RCE

 RITA 4EME(ETAGE، 30000، FES

MAROC

FES NEJJARINE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : رقم 8 

درب حينة النجارين املدينة - 31111 

فاس املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.39113

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

تم اتخاذ) ((1(1 حارس) (19 املؤرخ في)

القرارات السالية):)

قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي)

:)تعيين السيدة الرايس فاط ة حسي1ة)

براتب للشركة)

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

على) ينص  الذي  (: (17 رقم) بند 

والسيدة) أالن  السيد هندن  (: حايلي)

الرايس فاط ة حسيي1ين للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((7 بساريخ) بفاس  السجارية 

1)1))تمت رقم)1)1)/1811.

481I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

WAR RAOK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence(Farah-Appt(n 3 RDC

 Camp(Mangin(Gueliz - 40000،

MARRAKECH MAROC

WAR RAOK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي اقاحة 

فرح كاحب حنجان الشقة رقم ) 

الطابق االر�سي جليز حراكش 41111 

حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115713

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 WAR (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.RAOK

إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املساجر في السوزيع الرئي�سي.

اقاحة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 ( رقم) الشقة  حنجان  كاحب  فرح 

الطابق االر�سي جليز حراكش)41111 

حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 111 (: السيد سل ون جون فليب)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

فليب) جون  سل ون  السيد 

 ((681 54)شارع بيجنوت) عنوانه)ا))

إيسابل سورحي1 فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وحواطن حسي1ي الشركة):)

فليب) جون  سل ون  السيد 
 ((681 54)شارع بيجنوت) عنوانه)ا))

إيسابل سورحي1 فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (19 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)7)1149.

481I

DARAA AUDIT

LES ROCHES CENTER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DARAA AUDIT
6)8 شارع القدس عين الشق، 
1111)، الدار البيضاء املغرب

LES ROCHES CENTER شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 

حم د البع راني الطابق 3 شقة 
111 - 1111) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.395469
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 
ذات حسؤولية حمدودة) حل شركة 
 LES ROCHES(ذات الشريك الوحيد
 111.111 رأس الها) حبلغ  (CENTER
درهم وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة)
حم د البع راني الطابق)3)شقة)111 
-)1111))الدار البيضاء)املغرب نتيجة)
بسبب) تواجهها  التي  لل شاكل  (: ل)

املنافسة.
زنقة) ب  السصفية  حقر  حدد  و 
حم د البع راني الطابق)3)شقة)111 

-)1111))الدار البيضاء)املغرب.)
و عين):)

النويتي) س ي1ة  السيد)ة))
وعنوانه)ا))إقاحة الولفة شقة رقم)7 
طريق سيدي بوزيد)4111))الجديدة)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744187.

48(I

حكسب املحاسبة

الدكالي طرنسفير

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

حكسب املحاسبة

طريق العرائش ع ارة أجعون رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبي1، 

151)9، القصر الكبي1 املغرب

الدكالي طرنسفي1 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 

األندلس حج وعة أ شارع 15 رقم 

18 القصر الكبي1 - 151)9 القصر 

الكبي1 املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(437

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 يوليوز) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

الدكالي) اكرا7  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) حن  اجس اعية  حصة  (511

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (5.111

يوليوز) (11 بساريخ) الزيال�سي  حم ود 

.(1(1

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (3 بساريخ) الكبي1  بالقصر  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)315.

483I
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sofoget

CABINET TOPO BENHIBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
CABINET TOPO BENHIBA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي القنيطرة 
شارع حنصور الدهبي وزنقة إبن نة 
إقاحة باريس رقم 7 حكسب ) 14111 

القنيطرة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.31743

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((1(1 يوليوز) (17 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
حن) أي  درهم») (1(.111.111«
»511.111)درهم»)إلى)»511.111.)1 
درهم»)عن طريق):)إدحاج احسياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)64)76.
484I

sofoget

CABINET TOPO BENHIBA
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد حدة حزاولة حها7 املسي1ين

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
 CABINET TOPO BENHIBA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجس اعي : القنيطرة 
شارع حنصور الدهبي وزنقة إبن نة 
إقاحة باريس رقم 7 حكسب ) 14111 

القنيطرة املغرب.
»تجديد حدة حزاولة حها7 املسي1ين»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.31743

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
تقرر) ((1(1 يوليوز) (11 في) املؤرخ 
املسي1ين) حها7  حزاولة  حدة  تجديد 

ملدة):)غي1 حمددة سنوات.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)76585.
485I

garrigues(maroc,(sarlau

CHANNEL VAS MOROCCO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

garrigues(maroc, sarlau
 n° 3, Bd. Al(Massira(Al(Khadra,
 Maârif، 20100، casablanca

maroc
Channel Vas Morocco شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي : 19) 
تقاطع شارع الزرقطوني وشارع 

الروداني رقم 13 املعاريف 
الدارالبيضاء - 1111) الدارالبيضاء 

املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.17431

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر حل) ((1(1 17)حارس) املؤرخ في)
Channel Vas Morocco)شركة ذات)
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 
الوحيد حبلغ رأس الها)11.111)درهم)
وعنوان حقرها اإلجس اعي)19))تقاطع)
الروداني) وشارع  الزرقطوني  شارع 
(- الدارالبيضاء) املعاريف  (13 رقم)
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) ((1111

لسصفية ارادية.
و عين):)

 Ioannis Ioannis السيد)ة))
شارع) تقاطع  ((19 وعنوانه)ا))
رقم) الروداني  وشارع  الزرقطوني 
 (1111 الدارالبيضاء) املعاريف  (13
)ة)) ك صفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.

الج عية) انعقاد  تم  وقد 

 (1(1 حارس) (17 بساريخ) الخساحية 

الزرقطوني) شارع  تقاطع  ((19 وفي)

املعاريف) (13 رقم) الروداني  وشارع 

1111))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)44)743.

486I

sofoget

 HAJ MBAREK BEN DEHANE

HMBD

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 تس ية الشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

 HAJ MBAREK BEN DEHANE

HMBD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها االجس اعي القنيطرة 

أرض وزيدا ) املناصرة 14111 

القنيطرة املغرب.

تغيي1 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

37(57

)ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم تغيي1) ((119 نون16) (19 املؤرخ في)

 HAJ MBAREK«(تس ية الشركة حن

إلى) («BEN DEHANE HMBD

.»POULET DE KENITRA«

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)77133.

487I

sofoget

 HAJ MBAREK BEN DEHANE
HMDB

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجس اعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
 HAJ MBAREK BEN DEHANE
HMDB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي القنيطرة 

أرض وزيدا ) املناصرة 14111 
القنيطرة املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.37(57
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم تمويل) ((119 نون16) (19 املؤرخ في)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
املناصرة) (( وزيدا) أرض  »القنيطرة 
إلى) املغرب») القنيطرة  (14111
زياد) ابن  طارق  شارع  »القنيطرة 
(- (3 وابي زرعة إقاحة األهرا7 حكسب)

14111)القنيطرة املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)77133.

488I

sofoget

BADI FOOD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
BADI FOOD شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 1 زنقة 
حع ورة حمل رقم 1 - 14111 

القنيطرة املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

551(7

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 BADI (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.FOOD

سناك) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وأكالت خفيفة.

زنقة) (1 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 14111 (- (1 رقم) حمل  حع ورة 

القنيطرة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد املهدي بندالي يميى):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد املهدي بندالي يميى):)1111 

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

يميى) بندالي  املهدي  السيد 

القنيطرة) (14111 املغرب) عنوانه)ا))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

يميى) بندالي  املهدي  السيد 

القنيطرة) (14111 املغرب) عنوانه)ا))

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)75187.

489I

NIS PROMO

NIS PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NIS PROMO
 IMM 20 APPT 2 1 ER(ETAGE

 RUE MOHAMED KAGHAT V N
 FES(IMM 20 APPT 2 1 ER(ETAGE
 RUE MOHAMED KAGHAT V N

FES، 30000، FES(MAROC
NIS PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي ع ارة 1) 
شقة ) زنقة حم د الكغاط املدينة 

الجديدة - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63343
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 NIS (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PROMO
حنعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري.
عنوان املقر االجس اعي):)ع ارة)1) 
زنقة حم د الكغاط املدينة) (( شقة)

الجديدة)-)31111)فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
661)حصة) (: السيد لحسن لزرق)

بقي ة)111)درهم للحصة.
حصة) (341 (: السيد يونس لزرق)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) لزرق  لحسن  السيد 
رقم) زنقة هندراس  ابي هريرة  شارع 

)1)الزهور)1 31111)فاس املغرب.

عنوانه)ا)) لزرق  يونس  السيد 
رقم) زنقة هندراس  ابي هريرة  شارع 

)1)الزهور)1 31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) لزرق  يونس  السيد 
رقم) زنقة هندراس  ابي هريرة  شارع 

)1)الزهور)1 31111)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((9 بساريخ) بفاس  السجارية 

1)1))تمت رقم)1856.
491I

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7.)ذات الشريك)

الوحيد

TANFARDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7. 
ذات الشريك الوحيد

1) شارع املسنبي الطابق االول بني 
حالل 1) شارع املسنبي الطسبق االول 
بني حالل، 3111)، بني حالل املغرب

TANFARDA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار 
تنفردة بني عياط بزو –بني عياط - 

111)) ازيالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4111
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TANFARDA
أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حسنوعة أو أع ال بناء.
دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- –بني عياط) تنفردة بني عياط بزو)

111)))ازيالل املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد رضوان را�سي):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: السيد عبد العالي ترناض)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) را�سي  رضوان  السيد 

ازيالل) افورار  العسكرية  الثكنة  حي 

111)))ازيالل املغرب.

ترناض) العالي  عبد  السيد 

بني) (5(9 الفالحي) املركز  عنوانه)ا))

اعياط ازيالل)111)))ازيالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) را�سي  رضوان  السيد 

ازيالل) افورار  العسكرية  الثكنة  حي 

111)))ازيالل املغرب)

ترناض) العالي  عبد  السيد 

بني) (5(9 الفالحي) ملركز  عنوانه)ا))

اعياط ازيالل)111)))ازيالل املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (11 بساريخ) بازيالل  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)164.

491I

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7.)ذات الشريك)

الوحيد

 SOCIETE MENUISERIE DAR

FALLAH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7. 

ذات الشريك الوحيد

1) شارع املسنبي الطابق االول بني 
حالل 1) شارع املسنبي الطسبق االول 

بني حالل، 3111)، بني حالل املغرب

 SOCIETE MENUISERIE DAR

FALLAH شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد



عدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1))الجريدة الرسمية   11400

وعنوان حقرها اإلجس اعي حركز 
بني عياط بزو- بني عياط - 111)) 

ازيالل املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4113

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) ((4
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 SOCIETE MENUISERIE DAR

.FALLAH
تجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األخشاب
)األملنيو7 أو املعادن والبالستيكية.
:)حركز بني) عنوان املقر االجس اعي)
عياط بزو-)بني عياط)-)111)))ازيالل)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السيد رضوان الع راني)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد رضوان الع راني عنوانه)ا))
9)5)بني عياط ازيالل) املركز الفالحي)

111)))ازيالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد رضوان الع راني عنوانه)ا))
9)5)بني عياط ازيالل) املركز الفالحي)

111)))ازيالل املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 بساريخ) بازيالل  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)166.

49(I

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7.

)ذات الشريك الوحيد

ECOLE ZIATI PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7. 
ذات الشريك الوحيد

1) شارع املسنبي الطابق االول بني 
حالل 1) شارع املسنبي الطسبق االول 
بني حالل، 3111)، بني حالل املغرب
ECOLE ZIATI PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي بسجزئة 
اس اء 1) غشت رقم 66 الطابق 

االول، الثاني، الثالث، الرابع 
والخاحس ببني نالل - 3111) بني 

حالل املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.9(17

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يونيو) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
الزوبي1) )ة)) السيد) تفويت 
البنضادي)51))حصة اجس اعية حن)
)ة)) حصة لفائدة السيد) ((51 أصل)

املعطي زياتي بساريخ)1))يونيو)1)1).
تفويت السيد))ة))ع ر البنضادي)
51))حصة اجس اعية حن أصل)51) 
حصة لفائدة السيد))ة))املعطي زياتي)

بساريخ)1))يونيو)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني حالل بساريخ))1)يوليوز)

1)1))تمت رقم)9)3.
493I

sofoget

 AMBITION BELIVE
CHANGE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

ambition belive change شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة ج 
رقم 17 فال فلوري حمل رقم 3 
القنيطرة 14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
55485

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ambition belive change
تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العبوات
أشغال عاحة وأع ال البناء.

زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 3 فال فلوري حمل رقم) (17 ج رقم)

القنيطرة)14111)القنيطرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد يونس رحو):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.)
بقي ة) (1111 (: السيد يونس رحو)

111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) رحو  يونس  السيد 

املغرب)14111)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) رحو  يونس  السيد 

املغرب)14111)القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)53)78.
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CABINET CC ORGA

ELECTRICITE EL FARISSI
إعالن حسعدد القرارات

CABINET CC ORGA

3 زنقة حم د باهي حي بالمي الطابق 

) رقم 14 املعاريف، 1331)، 

البيضاء املغرب

ELECTRICITE EL FARISSI »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : )1 

زنقة شرف الدين بن املطاع - - 

الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.66973

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

1)1))تم اتخاذ) 16)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية):)

قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي)

:)تفويت حصص الشركة):)قرر الج ع)

بين) الشركة  حصص  تفويت  العا7 

السيد الفار�سي حم د والسيدة تاج)

الدين ربيعة والسيدة رشاد سعدية)

الى السيد الفار�سي عزيز املفوت اليه.

 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):

حسي1) الفار�سي  عزيز  السيد  تعيين 

تلتز7) الغرض  للشركة.لهدا  جديد 

الشركة بالسوقيع الوحيد للعقود احا)

حن طرف السيد الفار�سي حم د او)

السيد الفار�سي عزيز.

 قرار رقم)3):)الذي ينص على حايلي):

تميين النظا7 االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

ينص على) الذي  (: 6و7) رقم) بند 

 1111 الفار�سي) السيد عزيز  (: حايلي)

حصة والسيد حم د الفار�سي)4111 

حصة حن فئة درهم)111

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم))74153.

495I



11401 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

STE ZIZ COMPTA

STE EDDYANI TRAV

SARL AU 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE EDDYANI TRAV SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي قصر 

تزحوريت الخنك الرشيدية - 111)5 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

13981

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.EDDYANI TRAV SARL AU

االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسلفة والبناء

الوساطة

بيع ادوات وتجهيزات املكاتب.

قصر) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

تزحوريت الخنك الرشيدية)-)111)5 

الرشيدية املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: سعيد) الدياني  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) سعيد  الدياني  السيد 

الرشيدية) الخنك  تازحوريت  قصر 

111)5)الرشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) سعيد  الدياني  السيد 

الرشيدية) الخنك  تازحوريت  قصر 

111)5)الرشيدية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) بالرشيدية  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)1)1)/651.

496I

fiducon

MONDIAL INTERIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

fiducon

 3N(rue(tahan، 20100،

casablanca maroc

MONDIAL INTERIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 115 طرق 

الجديدة الطابق األولِ املعاريف - 

1371) الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(16545

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

 (118 دجن16) حن  ((4 في) املؤرخ 

ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع  تم 

حن) أي  درهم  (1.111.111 قدره)

»1.511.111)درهم»)إلى)»511.111.) 

حقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)

املقدار) املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملسسمقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

حن أبريل)119))تمت رقم)698347.

497I

fiducon

MONDIAL GARDIENNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

fiducon
 3N(rue(tahan، 20100،

casablanca maroc
 MONDIAL GARDIENNAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 1) 
ِزنقة كسيبة إبن حسلم - 1381) الدار 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.186437

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
 (118 دجن16) حن  ((4 في) املؤرخ 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع  تم 
حن) أي  درهم  (3.111.111 قدره)
»111.111.))درهم»)إلى)»5.111.111 
حقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)
املقدار) املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملسسمقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 
حن يونيو)119))تمت رقم)715195.
498I

fiducon

 SOCIETE MAHR DE
 COMMERCIALISATION
 ET DE DISTRIBUTION

D’APPROVISIONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiducon
 3N(rue(tahan، 20100،

casablanca maroc
 SOCIETE MAHR DE

 COMMERCIALISATION
 ET DE DISTRIBUTION

 D’APPROVISIONNEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 3 زنقة 
)) حيسمي الحي الحسني - 31)1) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.88(17

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((119 يونيو) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

تفويت السيد))ة))حفيض حمرار)

أصل) حن  اجس اعية  حصة  (1.511
6.111)حصة لفائدة السيد))ة))رشيد)

حمرار بساريخ)6))يونيو)119).

تفويت السيد))ة))حفيض حمرار)

أصل) حن  اجس اعية  حصة  (4.511
6.111)حصة لفائدة السيد))ة))زهرة)

حمرار بساريخ)6))يونيو)119).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)119))تمت رقم)))7113.

499I

fiducon

MONDIAL INTERIM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء)فرع تابع للشركة

fiducon

 3N(rue(tahan، 20100،

casablanca maroc

MONDIAL INTERIM شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 115 طريق 

الجديدة الطابق االول املعاريف - 

1111) الدار البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(16545

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر) ((119 يونيو) (17 في) املؤرخ 

تمت) للشركة  تابع  فرع  إنشاء)

بالعنوان) والكائن  (- التس ية)
طريق) املسار  رقم)95الطابق3حي 

املغرب) حراكش  (41111 (- اسفي)

حفيظ) السيد)ة)) حن طرف  واملسي1 

حمرار.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن16)119))تمت رقم)714635.

511I

fiducon

EXPERTE CYCLE IMPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiducon
 3N(rue(tahan، 20100،

casablanca maroc
EXPERTE CYCLE IMPORT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 144 زنقة 
حم د س يمة إقاحة جوهرة حم د 
س يمة الشقة 35 - 1111) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

454593
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.EXPERTE CYCLE IMPORT
إست1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدراجات) انواع  وتوزيع ج يع  وبيع 
الغيار) وقطع  والهوائية  النارية 

وحسسلزحاتها.
عنوان املقر االجس اعي):)144)زنقة)
حم د س يمة إقاحة جوهرة حم د)
الدار) ((1111 (- (35 س يمة الشقة)

البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيدة سفيان زلوفي):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: لح يدي) دريس  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) زلوفي  سفيان  السيدة 
 ( رقم) الضفة  زنقة  القدس  حي 

61111)وجدة املغرب.
السيدة دريس لح يدي عنوانه)ا))
ياسين) إقاحة  (8 ع ارة) ابشي1  تجزئة 

1111))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد سفيان زلوفي عنوانه)ا))حي)
 61111  ( القدس زنقة الضفة رقم)

وجدة املغرب
السيد دريس لح يدي عنوانه)ا))
ياسين) إقاحة  (8 ع ارة) ابشي1  تجزئة 

1111))الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

ف16اير)1)1))تمت رقم)-.
511I

fiducon

MEDIO LIGHTING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

fiducon
 3N(rue(tahan، 20100،

casablanca maroc
MEDIO LIGHTING شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي : 156 
 I شارع الجي1وند إقاحة الحديقة

,ج1,رقم 11 - 111)) الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.3111(7
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((119 نون16) (15 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»11.111))درهم»)أي حن)»511.111 
عن) درهم») (711.111« إلى) درهم»)

ديون) حع  حقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار واملسسمقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

دجن16)119))تمت رقم))337)7.

51(I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

YOUSRI & CONSORTS
إعالن حسعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét. 20060

 Casablanca، 20060، casablanca

maroc

YOUSRI & CONSORTS »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : 134 

شارع الزرقطوني - الطابق الرابع-

الدار البيضاء - 1131) الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.9781

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)31)يناير)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):

شارع) (134 الشركة حن) تمويل حقر 

الدار) (- الرابع) الطابق  الزرقطوني،)

: إلى العنوان الجديد السالي)  البيضاء)

الدار) (- العا7) املنظر  شارع  (،347

البيضاء

 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):

النظا7) حن  الخاحس  البند  تعديل 

االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

على) ينص  الذي  (: (5 رقم) بند 

حايلي):)يوجد حقر االجس اعي للشركة)

347،،)شارع املنظر) (: بالعنوان االتي)
والباقي بدون) البيضاء) الدار  (- العا7)

تغيي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)1)1))تمت رقم)735491.

513I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE DANILUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
زنقة القا�سي عياض ص.ب 
)11 كل ي ة اقليم الرشيدية 

زنقة القا�سي عياض ص.ب )11 
كل ي ة اقليم الرشيدية، 51))5، 

الراشيدبة املغرب
STE DANILUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 NR 64 وعنوان حقرها اإلجس اعي

 AV MOHAMED VI GOULMIMA
 ERRACHIDIA - 52250
GOULMIMA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
13843

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 حاي) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.DANILUX
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 TRAVAUX DE GENIE CIVIL
 C O M M I S S I O N N A I R E

GERANT(D’ENTREPRISE
.NEGOCE

 NR 64 (: عنوان املقر االجس اعي)
 AV MOHAMED VI GOULMIMA
 ERRACHIDIA( -( 52250

.GOULMIMA MAROC
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

)DANI(TAIB)حصة) السيد)100):

بقي ة)111)درهم للحصة.

 HAMDAOUI السيد)

ABDESSAMAD(:(900)حصة بقي ة)

111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) (DANI TAIB السيد)

 GOULMIMA 5((51

.GOULMIMA MAROC

 HAMDAOUI السيد)

عنوانه)ا)) (ABDESSAMAD

 GOULMIMA 5((51

.GOULMIMA MAROC

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) (DANI TAIB السيد)

 GOULMIMA 5((51

GOULMIMA MAROC

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالرشيدية بساريخ))1)يونيو)

1)1))تمت رقم)469.

514I

ETUCOM

 NAJAH NORD AFRIQUE

MARCHAND
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETUCOM

 N°842 1ER(ETAGE(APP 4

 AL(MASSAR(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

 NAJAH NORD AFRIQUE

MARCHAND شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم )84 

الطابق االول الشقة رقم 4.املسار. - 

Etucom.fud@gmail.com حراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

115351

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 NAJAH(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.NORD AFRIQUE MARCHAND

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتصنيع اليات وحواد البناء)

اع ال الصباغة)

االسسي1اد والسصدير.

عنوان املقر االجس اعي):)رقم))84 

4.املسار.)-) الطابق االول الشقة رقم)

حراكش) (Etucom.fud@gmail.com

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد نجاح جواد):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) جواد  نجاح  السيد 

سيدي الحين خنيفرة)54111)خنيفرة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد نجاح جواد عنوانه)ا))حركز)

كاف النسور)54111)خنيفرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((8 السجارية ب راكش بساريخ)

1)1))تمت رقم)114571.

515I

fiducon

 GROUPE MONDIAL
SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

fiducon
 3N(rue(tahan، 20100،

casablanca maroc
 GROUPE MONDIAL SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي املركز 

السجاري نادية طريق الجديدة حي 
البطماء ع ارة ) رقم 9 - 1111) 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.111717

 ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي
رفع) تم  ((119 حاي) ((( في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال 
حن) أي  درهم») ((.111.111«
»1.511.111)درهم»)إلى)»3.511.111 
حقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)
املقدار) املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملسسمقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)157)74.

516I

CABINET RACH CONSULTING

OUZNI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

CABINET RACH CONSULTING
 RESIDENCE R.A.T.C IMMEUBLE

 4 N°5 HAY(EL(QODS(SIDI
 BERNOUSSI(CASABLANCA،

20610، CASABLANCA(MAROC
OUZNI CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي القدس 

حج وعة النورشارع جنين الرقم 
1 سيدي ال16نو�سي الدارالبيضاء 

1611) الدارالبيضاء املغرب

.رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.31(653

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((1(1 يوليوز) (13 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 11.111« أي حن) درهم») (191.111«

عن) درهم») ((11.111« إلى) درهم»)

إدحاج احسياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم))73991.

517I

حكسب املحاسبة

أوليف جبال شفشاون
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكسب املحاسبة

طريق العرائش ع ارة أجعون رقم 

7 الطابق الثاني القصر الكبي1، 

151)9، القصر الكبي1 املغرب

أوليف جبال شفشاون شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي طريق 

الرباط طنجة عرباوة سوق األربعاء 

الغرب - 151)9 سوق األربعاء 

الغرب عرباوة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(6593

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

أوليف) (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

جبال شفشاون.

تشغيل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الطاحونة)-)حعصرة الزيسون.

طريق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

األربعاء) الرباط طنجة عرباوة سوق 

الغرب)-)151)9)سوق األربعاء)الغرب)

عرباوة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

: العزيز) عبد  بوحسيني   السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.

(: العزيز) عبد  بوحسيني  السيد 

1111)بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

العزيز) عبد  بوحسيني  السيد 

اقاحة) ورياغل1) بني  حي  عنوانه)ا))
طنجة) (47 رقم) (1(5 شارع) زناكية 

111)9)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

العزيز) عبد  بوحسيني  السيد 

اقاحة) ورياغل1) بني  حي  عنوانه)ا))
طنجة) (47 رقم) (1(5 شارع) زناكية 

111)9)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

الغرب) االربعاء) بسوق  االبسدائية 

رقم) تمت  ((1(1 يوليوز) (17 بساريخ)

.(37

518I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

 LUXURY REAL ESTATE BY
AMRANI

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL

EL AZDI

98) شارع التهاحي الوزاني اقاحة 

أحاني رقم 11 تطوان، 93111، 

تظوان املغرب

 LUXURY REAL ESTATE BY

AMRANI شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 17، شارع 

يعقوب املنصور رقم 5) - 93111 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7(75

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 LUXURY REAL ESTATE BY

.AMRANI

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.

عنوان املقر االجس اعي):)17،)شارع)

 93111 (- ((5 رقم) املنصور  يعقوب 

تطوان املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

الغريب) الع راني  ادريس  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111 (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

الغريب) الع راني  ادريس  السيد 

عنوانه)ا))شارع عبد الخالق الطريس)
رقم)76 93111)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الغريب) الع راني  ادريس  السيد 
عنوانه)ا))شارع عبد الخالق الطريس)

رقم)76 93111)تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (16 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)96)).
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شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7.)ذات الشريك)

الوحيد

AGROBA
شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7. 
ذات الشريك الوحيد

1) شارع املسنبي الطابق االول بني 
حالل 1) شارع املسنبي الطسبق االول 
بني حالل، 3111)، بني حالل املغرب
AGROBA شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن الثاني ع ارة 385 الطابق 
السفلي بني حالل - 3111) 

بني حالل املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11(15

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((5
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AGROBA
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE LA
 GESTION( D’EXPLOITATION
 COMMERCIALES OU
 INDUSTRIELLES AGRICOLE DE

.SERVICE CIVIL OU MILITAIRE

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الطابق) (385 ع ارة) الثاني  الحسن 

3111))بني حالل) (- السفلي بني حالل)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: بنل زوق) البشي1  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد البشي1 بنل زوق عنوانه)ا))

حي اللي ون بلوك)3)بني حالل)3111) 

بني حالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد البشي1 بنل زوق عنوانه)ا))

حي اللي ون بلوك)3)بني حالل)3111) 

بني حالل املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني حالل بساريخ)15)يوليوز)

1)1))تمت رقم)381.

511I

CABINET EL KHALIFA

THEOS EXPORT S.A.R.L A.U
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين، 1111)، الدار 

البيضاء املغرب

 THEOS EXPORT S.A.R.L A.U

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي -03زنقة 

ايت ورير شارع حوالي يوسف. - 

1111) الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

469(13
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 14 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.THEOS EXPORT S.A.R.L A.U

ٳسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وج يع) الفواكه  (٬ الخضر) وتصدير 

املواد الغدائية.

أنواع) ج يع  بيع وشراء) ٳسسي1اد٬)

النباتات والبذور الخ.....

ٳسسي1اد املنسجات املحلية.
-03زنقة) (: عنوان املقر االجس اعي)

(- يوسف.) حوالي  شارع  ورير  ايت 

1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 السيدة صوفيا الجاحعي غزالني):

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

غزالني) الجاحعي  السيدة صوفيا 
الق ر) خليج  زتقة  (51 عنوانه)ا))

الدار) ((1111 البيضاء) الدئاب  عين 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

غزالني) الجاحعي  السيدة صوفيا 
الق ر) خليج  زتقة  (51 عنوانه)ا))

الدار) ((1111 البيضاء) الدئاب  عين 

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)991)74.

511I

ائس انية بوكار لالستشارة

BOUDERBA TRANSFERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

ائس انية بوكار لالستشارة

شارع يعقوب املنصور تجزئة بوكار 

ع ارة دراركة حكسب 45 الطابق ) 

حراكش، 41111، حراكش املغرب

BOUDERBA TRANSFERT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي : اقاحة 

سينكو اي ان ب 3/3 الرقم 1) 

حراكش - 41111 حراكش املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.85691

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تقرر حل) ((1(1 15)حارس) املؤرخ في)

شركة) (BOUDERBA TRANSFERT

حبلغ) املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

حقرها اإلجس اعي اقاحة سينكو اي ان)

 41111 (- حراكش) ((1 الرقم) (3/3 ب)

حراكش املغرب نتيجة لقرار الشركاء.

و عين):)

بودربة) الجليل  عبد  السيد)ة))

وعنوانه)ا))3)اقاحة العبدالوية اسيل)

)ة)) 41111)حراكش املغرب ك صفي)

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)

اقاحة) وفي  ((1(1 حارس) (15 بساريخ)

 (1 الرقم) (3/3 ب) اي ان  سينكو 

حراكش)-)41111)حراكش املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (11 السجارية ب راكش بساريخ)

1)1))تمت رقم)114176.

51(I

CABINET EL KHALIFA

GRAINE D›ARTISTE S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET EL KHALIFA

43 - زنقة طه حسين، 1111)،

 الدار البيضاء املغرب

 GRAINE D'ARTISTE S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي )1 شارع 

دريس السالوي - 51)1) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469(15

 15 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GRAINE(D’ARTISTE(S.A.R.L

تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األنشطة الت1فيهية٬)الرياضة)٬)الثقافة)

والفن.

إعادة السنشيط الفني واملسرحي.

األنشطة الرياضية.

وألعاب) املوسيقية  األنشطة 

األطفال..

)1)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

الدار) ((1(51 (- السالوي) دريس 

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 334 (: الكساني) ك يليا  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيدة كنزة الكساني):)333)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 333 (: الكساني) حليكة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة ك يليا الكساني عنوانه)ا))
رقم)31)ح ر السوت أنفا)51)1))الدار)

البضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) الكساني  كنزة  السيدة 

31)ح ر دي حيوريي أنفا)51)1))الدار)

البيضاء)املغرب.

السيدة حليكة الكساني عنوانه)ا))

31)ح ر دي حيوريي أنفا)51)1))الدار)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيدة ك يليا الكساني عنوانه)ا))
رقم)31)ح ر السوت أنفا)51)1))الدار)

البضاء)املغرب

عنوانه)ا)) الكساني  كنزة  السيدة 

31)ح ر دي حيوريي أنفا)51)1))الدار)

البضاء)املغرب

السيدة حليكة الكساني عنوانه)ا))

31)ح ر دي حيوريي أنفا)51)1))الدار)

البضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743196.

513I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

MOWABIK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét. 20060

 Casablanca، 20060، casablanca

maroc

MOWABIK شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 65)، 

شارع الزرقطوني الطابق الساسع، 
رقم )9 - الدار البيضاء - 1371) 

الدار البيضاء املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.15615

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)16)حارس)1)1))تم تمويل)

حن للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
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الطابق) الزرقطوني  شارع  (،(65« (

(- البيضاء) الدار  (- (9( رقم) الساسع،)

إلى) املغرب») البيضاء) الدار  ((1371

وشارع) الخيا7  ع ر  طريق  »زاوية 

(- الراحة) حي  الرح ن،) عبد  سيدي 

الطابق الرابع رقم))1)-)11)1))الدار)

البيضاء)املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)741377.

514I

sofoget

TRANS IKRAMAT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

TRANS IKRAMAT شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي القنيطرة 

املغرب العربي أ ) رقم 93 بي1 الراحي 

14111 القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.37637

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر حل) ((1(1 يناير) ((1 املؤرخ في)

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)

 TRANS IKRAMAT(الشريك الوحيد

حبلغ رأس الها)81.111)درهم وعنوان)

املغرب) القنيطرة  اإلجس اعي  حقرها 

العربي أ)))رقم)93)بي1 الراحي)14111 

زيادة) (: ل) نتيجة  املغرب  القنيطرة 

خسائر الشركة.

و حدد حقر السصفية ب القنيطرة)

املغرب العربي أ)))رقم)93)بي1 الراحي)-)

14111)القنيطرة املغرب.)

و عين):)

العوني) حم د  السيد)ة))

 14111 القنيطرة) وعنوانه)ا))

)ة)) ك صفي) املغرب  القنيطرة 

للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)1)754.

515I

ETUCOM

IMAB DISTRIBUTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

ETUCOM

 N°842 1ER(ETAGE(APP 4

 AL(MASSAR(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC

IMAB DISTRIBUTION شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 1399 

الطابق السفلي العزوزية - 41111 

حراكش املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.77569

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم) ((1(1 غشت) (17 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»311.111)درهم»)أي حن)»151.111 

عن) درهم») (451.111« إلى) درهم»)
ديون) حع  حقاصة  إجراء) (: طريق)

الشركة املحددة املقدار واملسسمقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (13 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)9)1149.

516I

sofoget

AMBASSY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

sofoget
 Kenitra,( 37( rue( mohamed
 qorri(residence(chaimae(bur(n°(2

et(3،(14000،(kenitra(maroc
ذات) شركة  (AMBASSY CAR

املسؤولية املحدودة
اإلجس اعي) حقرها  وعنوان 
القنيطرة)6)شرع إحا7 علي وابن خلون)

رقم)1 14111)القنيطرة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري)
.44999

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((1(1 ف16اير) ((5 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
حن) أي  درهم») (3.111.111«
 3.111.111« إلى) درهم») (111.111«
حقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)
املقدار) املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملسسمقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)17)75.
517I

فيديسي1 بس ة شركة دات املسؤولية املحدودة دات)

الشريك الوحيد

ستيپ پيبليشن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

فيديسي1 بس ة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عث ان زنقة )1 رقم 39-37 
عين الشق الدار البيضاء، 1471)، 

الدار البيضاء املغرب
سسيپ پيبليشن شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 11 شارع 

الحرية الطابق 3 شقة رقم 5 - 
1)11) الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.13835

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)17)يوليوز)1)1))تم تمويل)

حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»11)شارع الحرية الطابق)3)شقة رقم)

املغرب») البيضاء) الدار  ((11(1 (- (5

3)شارع حم د الخاحس) إلى)»الطابق)

تجزئة أرض السوق رقم)7))برشيد)-)

6451))برشيد املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (14 بساريخ) ب16شيد  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1143.

518I

sofoget

AMBASSY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض رأس ال الشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

AMBASSY CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي القنيطرة 

6 شرع إحا7 علي وابن خلون رقم 1 - 

14111 القنيطرة املغرب.

خفض رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.44999

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((1(1 ف16اير) ((5 في) املؤرخ 

ب بلغ) الشركة  رأس ال  خفض 

حن) أي  درهم») (1.111.111« قدره)

»3.111.111)درهم»)إلى)»111.111.) 

تخفيض القي ة) (: عن طريق) درهم»)

اإلس ية لألسهم.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)17)75.

519I
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sofoget

AMBASSY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

AMBASSY CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي القنيطرة 

6 شرع إحا7 علي وابن خلون رقم 1 

14111 القنيطرة املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.44999

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم تعيين) ((1(1 ف16اير) ((5 املؤرخ في)

حسي1 جديد للشركة السيد)ة))عكوك)
لقبول) تبعا  وحيد  ك سي1  أيوب 

اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)17)75.

5(1I

ORGANISE.COM

HEALTH INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORGANISE.COM

 ANGLE AV DES FAR ET RUE

 ARRACHID IMAN CENTER ETG

 2 N°5، 20700، CASABLANCA

MAROC

HEALTH INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي )113-11 

شارع انوال - 1711) الدار البيضاء 

امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

467595

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.HEALTH INVEST

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

قابضة.

عنوان املقر االجس اعي):)102-103 

الدار البيضاء) ((1711 (- شارع انوال)

امل لكة املغربية.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد حاجد بقجاجي):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيدة زوبدي اي ان):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بقجاجي  حاجد  السيد 

7))زنقة حين االرحيطاج)1711))الدار)

البيضاء)امل لكة املغربية.

عنوانه)ا)) اي ان  زوبدي  السيدة 

7))زنقة حين االرحيطاج)1711))الدار)

البيضاء)امل لكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) بقجاجي  حاجد  السيد 

7))زنقة حين االرحيطاج)1711))الدار)

البيضاء)امل لكة املغربية

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)-.

5(1I

ORIEN.COMPTA

NADIR MULTISERVICES

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

ORIEN.COMPTA

)5 شارع حم د الخاحس حي 

الحسني بركان، 61311، بركان 

املغرب

NADIR MULTISERVICES شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي : رقم )1 

زنقة البلدية حي الداخلة - 61311 

بركان املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.5653

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

119))تقرر حل) 17)شتن16) املؤرخ في)

شركة) (NADIR MULTISERVICES

ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)

 111.111 رأس الها) حبلغ  الوحيد 

اإلجس اعي) حقرها  وعنوان  درهم 

(- زنقة البلدية حي الداخلة) (1( رقم)

61311)بركان املغرب نتيجة النعدا7)

النشاط.

و عين):)

بوج عاوي) حني1  السيد)ة))

البلدية) زنقة  (1( رقم) وعنوانه)ا))

املغرب) بركان  (61311 الداخلة) حي 

ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)

 1( وفي رقم) ((119 شتن16) (17 بساريخ)

 61311 (- زنقة البلدية حي الداخلة)

بركان املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (16 بساريخ) ب16كان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)89).

5((I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 SOCIETE ARABICA TEXTILE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES

 PRINTEMPS(N°14، 30000، FES

فاس

 SOCIETE ARABICA TEXTILE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي فاس زنقة 

ابراهيم الروداني والطريس الطابق 

الثاني رقم 7 - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63(65

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 SOCIETE ARABICA TEXTILE

.SARL

السجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النسيج) حواد  والسصدير  االيراد 

واملسسلزحات.

عنوان املقر االجس اعي):)فاس زنقة)

الطابق) والطريس  الروداني  ابراهيم 

الثاني رقم)7)-)31111)فاس املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 41.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد االجراوي ع ر):)11))حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 (11 (: السيد الصائغ عبد االحد)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

 4 السيد االجراوي ع ر عنوانه)ا))
الشقة)8)تجزئة املسفر طريق اي وزار)

31111)فاس املغرب.
االحد) عبد  الصائغ  السيد 
عنوانه)ا))ساحة فرحة حشاد اقاحة)
 51111 حج) (11 شقة) (( العالية)

حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
 4 السيد االجراوي ع ر عنوانه)ا))
الشقة)8)تجزئة املسفر طريق اي وزار)

31111)فاس املغرب
االحد) عبد  الصائغ  السيد 
عنوانه)ا))ساحة فرحة حشاد اقاحة)
51111)فاس) 11)حج) ))شقة) العالية)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((4 بساريخ) بفاس  السجارية 

1)1))تمت رقم)1794.
5(3I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

 BENISHA HOTEL
MANAGEMENT

إعالن حسعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét. 20060
 Casablanca، 20060، casablanca

maroc
 BENISHA HOTEL

MANAGEMENT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : 17، شارع 
البمت1ي - حي كوتييه - الدار البيضاء 

- 1161) الدار البيضاء املغرب.
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.14817

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
اتخاذ) تم  ((1(1 حاي) ((9 في) املؤرخ 

القرارات السالية):)

قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي:
وذلك) للشركة  املسبق  الحل 
1)1))وفقا) 9))حاي) ابسداء)حن تاريخ)
واملادة) (96-5 حن القانون) (86 لل ادة)

37)حن النظا7 االسا�سي للشركة..
على) ينص  الذي  (: (( رقم) قرار 
:)إسسقالة املسي1 حن يوحه بعد) حايلي)
تاحا عن) حل الشركة وإعطائه إبراء)

تسيي1ه.)
على) ينص  الذي  (: (3 رقم) قرار 
 MONITOR شركة) عيين  (: حايلي)
ذات) شركة  (،CONSULTING
ذات) املحدودة  املسؤولية 
قدره) حالها  رأس  الوحيد،) الشريك 
111.111درهم حقرها اإلجس اعي)59،)
تجزئة باشكو.)طريق تدارت،)1)14) 
السجل) في  حسجلة  البيضاء،) الدار 
ح ثلة) ((16693 السجاري تمت رقم)
الجعيدي) توفيق  السيد  طرف  حن 

ك صفي طوال فت1ة السصفية
 قرار رقم)4):)الذي ينص على حايلي):
حديد حمل السصفية ب دينة الدار)
حي) (- البمت1ي) شارع  (،17 البيضاء،)

كوتييه)-)الدار البيضاء
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)
 بند رقم)1):)الذي ينص على حايلي):

اليوجد تعديل في اي بند
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم))74156.

5(4I

AZ GESTION

AMMOURI TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ GESTION
شارع ولد سيدي بابا اقاحة املجد 

 tetouan، 93000، tatouan 1رقم
املغرب

AMMOURI TRANS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع بني 
حديفة زنقة )1 رقم 11 كويل ا 

تطوان - TETOUAN 93111 املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(7151

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (15
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AMMOURI TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الشخ�سي.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
كويل ا) (11 رقم) (1( بني حديفة زنقة)
تطوان)-)TETOUAN 93111)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: ع وري) حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 111 (: ع وري) حم د  السيد  (

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) ع وري  حم د  السيد 
 11 رقم) (1( زنقة) بني حديفة  شارع 
 TETOUAN  93111 تطوان) كويل ا 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) ع وري  حم د  السيد 
 11 رقم) (1( زنقة) بني حديفة  شارع 

كويل ا تطوان)9311)تطوان املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)1931.
5(5I

sofoget

LABIB SV.FO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
LABIB SV.FO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 3) شارع 
أنوال ع ارة فلوري 11 حكسب 4 
حي وزا - 14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

554(9
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) ((5
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 LABIB (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.SV.FO
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عاحة وأع ال البناء
)بيع لواز7 املكسب)

تدريب.
3))شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
 4 حكسب) (11 فلوري) ع ارة  أنوال 

حي وزا)-)14111)القنيطرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 511 (: العزوزي) حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: الحراق) نورالدين  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: العزوزي) حم د  السيد 

بقي ة)111)درهم.
 511 (: الحراق) نورالدين  السيد 

بقي ة)111)درهم.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حم د العزوزي عنوانه)ا))
املغرب)14111)القنيطرة املغرب.

الحراق) نورالدين  السيد 
 14111 القنيطرةاملغرب) عنوانه)ا))

القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الحراق) نورالدين  السيد 
 14111 القنيطرةاملغرب) عنوانه)ا))

القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)77994.
5(6I

CAFIGEC

CONSEIL 360 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
 CONSEIL 360 شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 411، 
شارع الزرقطوني اقاحة ح اد 11 

الدار البيضاء 1111) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4686(3

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((7
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CONSEIL 361

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

(،411 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 11 ح اد) اقاحة  الزرقطوني  شارع 

1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

البوسرغيني) احين  حم د  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111 (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

البوسرغيني) احين  حم د  السيد 

 96 رقم) السعادة  تجزئة  عنوانه)ا))

1111))حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

البوسرغيني) احين  حم د  السيد 

 96 رقم) السعادة  تجزئة  عنوانه)ا))

1111))حراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)417)74.

5(7I

CAFIGEC

AFRICAN RESOURCES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

AFRICAN RESOURCES شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 411، 
شارع الزرقطوني اقاحة ح اد 11 

الدار البيضاء 1111) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469575

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((7
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AFRICAN RESOURCES
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسجات البت1ولية.
(،411 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 11 ح اد) اقاحة  الزرقطوني  شارع 
1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد عبد املالك حريزاك):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
حريزاك) املالك  عبد  السيد 
انفا) زالي�سي  دي  ح ر  (8 عنوانه)ا))

1111))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
حريزاك) املالك  عبد  السيد 
انفا) زالي�سي  دي  ح ر  (8 عنوانه)ا))

111)1)الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743514.

5(8I

sofoget

KH AZZOHOUR
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

KH AZZOHOUR شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي القنيطرة 

59 إقاحة حوالي عبد العزيز شارع 

حوالي عبد العزيز رقم 4 - 14111 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55561

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 KH (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AZZOHOUR

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املسسخدحين)

نقل البضائع.

عنوان املقر االجس اعي):)القنيطرة)

شارع) العزيز  عبد  حوالي  إقاحة  (59

 14111 (- (4 العزيز رقم) حوالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيدة زهور خراز):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
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السيدة زهور خراز):)1111)بقي ة)

111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) خراز  زهور  السيدة 

املغرب)14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) خراز  زهور  السيدة 

املغرب)14111)القنيطرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)78433.

5(9I

CAFIGEC

MENTIONS 10

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

MENTIONS 11 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي )) شارع 

يعقوب املنصور حعاريف تجزئة 

املنصور الطابق ) الشقة رقم 4) - 

1111) الدار البيضاء املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تم تعيين) 11)غشت) املؤرخ في)

حول) حسي1 جديد للشركة السيد)ة))

النخلة أح د توفيق ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)64)743.

531I

sofoget

AUTO BASILIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
auto basilix شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي القنيطرة 
شارع يوسف ابن تاشفين إقاحة براء 
ع ارة 31 حمل 1 14111 القنيطرة 

املغرب.
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.51655

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)7))ف16اير)1)1))تم تمويل)
املقر االجس اعي الحالي للشركة حن)»)
القنيطرة شارع يوسف ابن تاشفين)
إقاحة براء)ع ارة)31)حمل)1 14111 
 (61 الرباط) (« إلى) القنيطرة املغرب»)
حي املنزه)1111111)الرباط املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)9)783.
531I

sofoget

AUTO BASILIX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

sofoget
 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc
AUTO BASILIX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي القنيطرة 
شارع يوسف ابن تاشفين إقاحة 
براء ع ارة 31 حمل 1 - 14111 

القنيطرة املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.51655

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 ف16اير) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

حسن) )ة)) السيد) تفويت 

اجس اعية) حصة  (511 البناصري)

حصة لفائدة السيد) (511 حن أصل)

ف16اير) ((7 حم د السقالي بساريخ) )ة))

.(1(1

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)9)783.

53(I

NOVELA NEGOCE

VOGUE SHAPE 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VOGUE SHAPE

 LOTISSEMENT LE LITORAL 46

 ،1 DAR(BOUAZZA، 20000

الدارالبيضاء املغرب

 VOGUE SHAPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 46 

 LOTISSEMENT LE LITORAL

 1 DAR(BOUAZZA - 20000

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471187

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.VOGUE SHAPE

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخارج،) وفي  املغرب  في  الشركة 

عن) وبالنيابة  نفسها  عن  باألصالة 

أطراف ثالثة):)

حركز السخسيس،)

حنسجع) تج يل،) حعهد  تشغيل 
صحي،)حركز تج يل،)رفاهية،)ح ية،)

لياقة،)

الخدحات) ج يع  حول  نصائح 

واالست1خاء،) بالج ال،) املسعلقة 

والسخسيس،) الجسم،) وصيانة 

والسغذية،)والج ال،)والرفاهية)؛

حسسمضرات) ج يع  وبيع  شراء)

السج يل) وحسسمضرات  السج يل 

ذات الصلة،)

الغذائية) املنسجات  وبيع  شراء)

وأطباق الح ية،)

السدريب املسس ر،))

السجارة االسسي1اد والسصدير

بج يع) حصة  على  االسسمواذ 

أو) الشركات  ج يع  في  الوسائل 

الشركات ذات الهدف امل اثل أو ذي)

الصلة)؛

املعاحالت) ج يع  عا7،) وبشكل 

السجارية واملنقولة والعقارية واملالية)

التي قد تكون حرتبطة بشكل حباشر)

املذكورة) باألنشطة  حباشر  غي1  أو 

أعاله أو حن املحس ل أن تعزز تنفيذها)

وتطويرها)؛.

 46 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 LOTISSEMENT LE LITORAL

 1( DAR( BOUAZZA( -( 20000

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

1)حصة) (: السيدة عواطف فارح)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 GOLD(AGENCY(:(999(الشركة

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة عواطف فارح عنوانه)ا))

31)شارع أبوحسن إصغي1 إقاحة حيل)

الدارالبيضاء) ((1111  1 روز الطابق)

املغرب.
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 GOLD AGENCY الشركة)

إصغي1) أبوحسن  شارع  عنوانه)ا))

 (1111  1 الطابق) إقاحة حيل روز))

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيدة عواطف فارح عنوانه)ا))

حيل) إقاحة  إصغي1  أبوحسن  شارع 

الدارالبيضاء) ((1111  1 روز الطابق)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم))74413.

533I

sofoget

AUTO BASILIX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

AUTO BASILIX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي القنيطرة 

شارع يوسف ابن تاشفين إقاحة براء 

ع ارة 31 حمل 1 14111 القنيطرة 

املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.51655

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم تعيين) ((1(1 ف16اير) ((7 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 

السقالي حم د ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)9)783.

534I

ALLEGEANCE CONSULTING

PESAGE 2000
إعالن حسعدد القرارات

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 

وشارع لبنان اقاحة لينى رقم 

51&51، 91111، طنجة املغرب

PESAGE 2000 »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : شارع 

ادريس االول اقاحة الخي1 ب الطابق 

االر�سي رقم 15 طنجة - 91111 

طنجة املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.(1857

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)1))يناير)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)

قرار رقم تفويت الحصص):)الذي)

السيدة) قاحت  (: حايلي) على  ينص 

حا) حصصها  ببيع  حدون  خناتة 

 111 بث ن) حصة  (3111 حج وعها)

درهم للحصة الواحدة.لفائدة السيد)

رشيد بنسا�سي)

(: قرار رقم تمويل املقر االجن اعي)

:)تمويل املقر) الذي ينص على حايلي)

ادريس) للشركة حن شارع  الجس اعي 

االول اقاحة الخي1 ب الطابق االر�سي)
رقم)15)طنجة الى ىشارع ادريس االول)

 TANGER OFFICE CENTER اقاحة)

الطابق االول رقم)11)طنجة)

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

بند رقم)4):)الذي ينص على حايلي):)

تمويل املقر االجس اعي للشركة)

 بند رقم)7):)الذي ينص على حايلي):

تغيي1 حصص الشركاء.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((4 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)4134.

535I

universium advisors

STELLA PROMOTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universium advisors
 10Rue(Liberté 3ème(Etage
 App 5 Casablanca، 20120،

Casablanca maroc
STELLA PROMOTION شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

 11Rue وعنوان حقرها اإلجس اعي
 Liberté 3ème(Etage(App5

 Casablanca(Casablanca 20120
Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469313

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.STELLA PROMOTION
السن ية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقارية
بيع وشراء)األرا�سي

بع ليات) والقيا7  األرا�سي  تجزئة 
حن أجل السكنى أو حن أجل) البناء)
االسسع ال السجاري املنهي،)الصناعي.

 11Rue (: عنوان املقر االجس اعي)
 Liberté 3ème Etage App5
 Casablanca Casablanca (11(1

.Casablanca Maroc
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 MINA( MOUMEN( : السيدة)
1.111)حصة بقي ة)111.111)درهم)

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
 MINA MOUMEN السيدة)
 HAY MANDAROUNA عنوانه)ا))
 RUE 5 N(1( AIN CHOCK (1461

.CASABLANCA MAROC
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
 MINA MOUMEN السيدة)
 HAY MANDAROUNA عنوانه)ا))
 RUE 5 N(1( AIN CHOCK (1411

CASABLANCA MAROC
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743167.

536I

PACIOFIS

بونديستر
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PACIOFIS
 BD.IDRISS AL AKBAR ET BD
 ALLAH BEN ABDELLAH IMM

 MAHDAOUI 3EME(ÉTAGE
N°10، 60000، OUJDA(MAROC
بونديست1 شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 8 
الطابق الثاني اقاحة بوبشر شارع 
حم د الخاحس - 63111 بركان 

املعرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7319

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

بونديست1.

تاجر) (- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للقرطاسة بالسقسيط.

لل سسلزحات) بالسقسيط  -تاجر 

املدرسية.

-تاجر لالجهزة املعلوحاتية..

 8 رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

شارع) بوبشر  اقاحة  الثاني  الطابق 

بركان) (63111 (- الخاحس) حم د 

املعرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيد بويدان رضا هللا)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد بويدان رضا هللا عنوانه)ا))

حج ع سكني اللي ون بلوك ج الطابق)

بركان) (63111 املسي1ة) حي  الثاني 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد بويدان رضا هللا عنوانه)ا))

حج ع سكني اللي ون بلوك ج الطابق)

بركان) (63111 املسي1ة) حي  الثاني 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) ب16كان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1/317)1).

537I

MR(A FRIO

MR2A FRIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MR(A FRIO
زنقة االردن ع ارة ياحنة ) الطابق 

السادس رقم 79 طنجة، 91111، 

طنجة املغرب

MR(A FRIO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 

األردن اقاحة ياحنة ) الطابق 

السادس رقم الشقة 79 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117341

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (15

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 MR(A(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.FRIO

النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بج يع) للبضائع  والدولي  الوطني 

الوسائل النقل خاصة النقل الطرقي.
زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الطابق) (( ياحنة) اقاحة  األردن 

 91111 (- (79 الشقة) رقم  السادس 

طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 511.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 (51 (: العرو�سي) حسن  السيد 

حصة بقي ة)1.111)درهم للحصة.

السيد عادل االي اني):)51))حصة)

بقي ة)1.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حسن العرو�سي عنوانه)ا))

نرجس شارع ال16تقال) (( حي برانص)
رقم)13 91111)طنجة املغرب.

عنوانه)ا)) االي اني  عادل  السيد 
زنقة ابن حز7 رقم)36 91111)طنجة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد حسن العرو�سي عنوانه)ا))

نرجس شارع ال16تقال) (( حي برانص)
رقم)13 91111)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)33386).

538I

Centre de Gestion et Comptabilité

YMB.TIX امب تيكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Centre de Gestion et

Comptabilité

 RUE(DE(FES 1ER(ETAGE(N°5، 8

90000، Tanger(Maroc

احب تيكس YMB.TIX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

اقاحة رقم 11 الطابق السفلي طنجة 

البالية - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

116833

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

احب) (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.YMB.TIX(تيكس

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسوجات.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
اقاحة رقم)11)الطابق السفلي طنجة)

البالية)-)91111)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد السراج طارق):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: رشيد) االنبعاتي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) طارق  السراج  السيد 
 1 طابق) لوريدا  اقاحة  فكيك  شارع 

رقم))1 91111)طنجة املغرب.
السيد االنبعاتي رشيد عنوانه)ا))
املج ع الحسني بدر)))رقم)6 91111 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد االنبعاتي رشيد عنوانه)ا))
املج ع الحسني بدر)))رقم)6 91111 

طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (16 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)931)3).

539I

MA GLOBAL CONSULTING

 SOCIETE IMMOBILIERE
ZNIKA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وفاة شريك

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,111
 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE ZNIKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 
145، شارع ابن سينا - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب.
وفاة شريك
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رقم السقييد في السجل السجاري 
.9(163

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)15)يوليوز)1)1))تم اإلعال7)
بوفاة الشريك عباس بناني اس ي1س)
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
دجن16) (19 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

119))بالشكل األتي):)
اس رس،)) بناني  حسن  السيد)ة))

11))حصة.
اس رس،)) بناني  نادية  السيد)ة))

115)حصة.
 45 ( ديفلو،) ايرين  السيد)ة))

حصة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744159.

541I

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7.)ذات الشريك)

الوحيد

EL ARSA BOIS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7. 
ذات الشريك الوحيد

1) شارع املسنبي الطابق االول بني 
حالل 1) شارع املسنبي الطسبق االول 
بني حالل، 3111)، بني حالل املغرب

EL ARSA BOIS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

بهيجة شارع 1) غشت رقم 46 بني 
حالل - 3111) بني حالل املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11317

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 EL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ARSA BOIS

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 MARCHAND DE BOIS DE

 MENUISERIE EN DETAIL

.ALLUMINIUM

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

بني) (46 غشت رقم) ((1 بهيجة شارع)

حالل)-)3111))بني حالل املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: شكيب) املهدي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) شكيب  املهدي  السيد 

 (1 شارع) (64 الرقم) بهيجة  تجزئة 

حالل) بني  ((3111 حالل) بني  فشت 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) شكيب  املهدي  السيد 

 (1 شارع) (64 الرقم) بهيجة  تجزئة 

حالل) بني  ((3111 حالل) بني  فشت 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني حالل بساريخ)18)غشت)

1)1))تمت رقم)481.

541I

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7.)ذات الشريك)

الوحيد

BOUIZERFANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7. 

ذات الشريك الوحيد

1) شارع املسنبي الطابق االول بني 
حالل 1) شارع املسنبي الطسبق االول 
بني حالل، 3111)، بني حالل املغرب

BOUIZERFANE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
عالل بن عبد هللا رقم 6) القصيبة - 

3151) القصيبة املغرب.
تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.351

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم تعيين) ((1(1 ف16اير) (18 املؤرخ في)
حسي1 جديد للشركة السيد)ة))اوهنو)

عبد الرزاق ك سي1 وحيد
تبعا إلقالة حسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ) تادلة  بقصبة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)66.

54(I

DARAA AUDIT

ESSAFA INVEST
إعالن حسعدد القرارات

DARAA AUDIT
6)8 شارع القدس عين الشق، 
1111)، الدار البيضاء املغرب

ESSAFA INVEST »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد»
وعنوان حقرها االجس اعي : 114 

تجزئة إلها7 الحي الحسني - 1111) 
الدار البيضاء املغرب..

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.366665
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)19)ف16اير)1)1)
تم اتخاذ القرارات السالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):
تمديد صالحيات املسي1 املسعلقة ببيع)
دون) السجارية  األصول  أو  العقارات 

حوافقة الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

بند رقم)7):)الذي ينص على حايلي):)

السيدة ليلى لحلو كيسان تلتز7 بج يع)

الع ليات التي تدخل في نطاق هدف)

باسسثناء) وحدها،) بسوقيعها  الشركة 

السجارية) األصول  أو  العقارات  نقل 

حوافقة خطية حسبقة) تسطلب  التي 

السيدة) الوحيدة  الشريكة  حن 

عواطف بوطريق

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)1)1))تمت رقم)736739.

543I

sofoget

CARRIERE AIN DFALI V
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra, 37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et

3، 14000، kenitra(maroc

carriere ain dfali V شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي القنيطرة 

59 إقاحة حوالي عبد العزيز 

شارع حوالي عبد العزيز - 14111 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55595

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.carriere ain dfali V

اسسغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

املقالع

اشغال عاحة وأع ال البناء

بيع حواد البناء.
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عنوان املقر االجس اعي):)القنيطرة)

شارع) العزيز  عبد  حوالي  إقاحة  (59

حوالي عبد العزيز)-)14111)القنيطرة)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

: العبدالوي) الرحيم  عبد   السيد 

511)حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: تل وست) عبدهللا  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

(: العبدالوي) الرحيم  عبد  السيد 

511)بقي ة)111)درهم.

 511 (: تل وست) عبدهللا  السيد 

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
العبدالوي) الرحيم  عبد  السيد 

القنيطرة) (14111 املغرب) عنوانه)ا))

املغرب.

السيد عبدهللا تل وست عنوانه)ا))

املغرب)14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
العبدالوي) الرحيم  عبد  السيد 

القنيطرة) (14111 املغرب) عنوانه)ا))

املغرب

السيد عبدهللا تل وست عنوانه)ا))

املغرب)14111)القنيطرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)78459.

544I

DARAA AUDIT

ROAD CONSTRUCTION
إعالن حسعدد القرارات

DARAA AUDIT

6)8 شارع القدس عين الشق، 

1111)، الدار البيضاء املغرب

ROAD CONSTRUCTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجس اعي : )1 زنقة 
ص16ي بوج عة الطابق 1 شقة 6 - 

1111) الدار البيضاء املغرب.
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.(36917

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
املؤرخ في)19)ف16اير)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)
قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي)
املسعلقة) تمديد صالحيات املسي1ة  (:
السجارية) األصول  أو  العقارات  ببيع 

دون حوافقة الشريك الوحيد

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)
النظا7 األسا�سي السالية):)

بند رقم)7):)الذي ينص على حايلي):)
السيدة ليلى لحلو كيسان تلتز7 بج يع)
الع ليات التي تدخل في نطاق هدف)
باسسثناء) وحدها،) بسوقيعها  الشركة 
السجارية) األصول  أو  العقارات  نقل 
حوافقة خطية حسبقة) تسطلب  التي 
السيدة) الوحيدة  الشريكة  حن 

عواطف بوطريق
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)1)1))تمت رقم)736736.

545I

CAFIGEC

ST UNIVERS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
ST UNIVERS شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 6)، شارع 
حرس سلطان، الشقة رقم3، الطابق 

1 - 1111) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

4686(7

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 ST (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.UNIVERS

خبي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تج يل

صالون تج يل سبا.

عنوان املقر االجس اعي):)6)،)شارع)

حرس سلطان،)الشقة رقم3،)الطابق)

1)-)1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: سها7) طاهري  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) سها7  طاهري  السيدة 

)9))شارع الزرقطوني اقاحة بوشرى)

ش)7 1111))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) سها7  طاهري  السيدة 

)9))شارع الزرقطوني اقاحة بوشرى)

ش)7 1111))الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)419)74.

546I

MA GLOBAL CONSULTING

CHAMAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,111
 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

CHAMAB شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 
145، شارع ابن سينا - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب.
وفاة شريك

رقم السقييد في السجل السجاري 
.91857

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)15)يوليوز)1)1))تم اإلعال7)
بوفاة الشريك عباس بناني اس ي1س)
(
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  وتوزيع 
دجن16) (19 في) املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

119))بالشكل األتي):)
اس رس،)) بناني  حسن  السيد)ة))

)1)حصة.
السيد)ة))نادية بناني اس رس،))6 

حصة.
السيد)ة))ايرين ديفلو،))))حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744161.

547I

PROCOMED

TANGER BALLET
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROCOMED
شارع ولي العهد اءقاحة دار الفرح 3 
رقم -64 طنجة-، 91111، طنجة 

املغرب
Tanger Ballet

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان حقرها اإلجس اعي ساحة 

ابراهيم الروداني, زنقة سينا, إقاحة 

بيتهوفن ), الطابق 3, رقم )8 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3856

 (8 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 Tanger(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.Ballet

دروس) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الباليه,)والرقص حن كل األنواع.

املسعلقة) األنشطة  تنظيم 

بالرقص،)الرياضة والثقافة..

ساحة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
إقاحة) زنقة سينا,) ابراهيم الروداني,)
بيتهوفن)),)الطابق)3,)رقم))8 91111 

طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

 Judith HERNANDEZ السيدة)
(,(  3(1 رقم) عنوانه)ا)) (BURGADA

رقم)4 18115)برشلونة,)إسبانيا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

 Judith HERNANDEZ السيدة)
(,(  3(1 رقم) عنوانه)ا)) (BURGADA

رقم)4 18115)برشلونة,)إسبانيا

تم اإليداع القانوني ب-)بساريخ)11 

غشت)1)1))تمت رقم)9)331).

548I

STE AUSTANT NEGOCE SARL AU

 STE AUSTANT NEGOCE

SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

 STE AUSTANT NEGOCE SARL

AU

رقم 81 بلوك 3 تجزئة الفسح، 

86154، أيت حلول املغرب

 STE AUSTANT NEGOCE SARL

AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي : رقم 81 

بلوك 3 تجزئة الفسح - 86154 أيت 

حلول املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.15655

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

119))تقرر حل) )1)ف16اير) املؤرخ في)

 STE AUSTANT NEGOCE SARL

حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  (AU

ذات الشريك الوحيد حبلغ رأس الها)

حقرها) وعنوان  درهم  (111.111

تجزئة) (3 بلوك) (81 رقم) اإلجس اعي 

املغرب) حلول  أيت  (86154 (- الفسح)

نتيجة لقرار الشريك الوحيد.

و عين):)

السيد)ة))أح د جاف وعنوانه)ا))

أيت) الفسح  تجزئة  (3 بلوك) (81 رقم)

املغرب) حلول  أيت  (86154 حلول)

ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)

 81 وفي رقم) ((119 ف16اير) (1( بساريخ)

أيت) (86154 (- تجزئة الفسح) (3 بلوك)

حلول املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((3 االبسدائية بانزكان بساريخ)

1)1))تمت رقم)1117.

549I

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7.

)ذات الشريك الوحيد

 SOCIETE SUPERMARCHE
EL FADL SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين حسي1 جديد للشركة

شركة حسسأحنة الحنصالي ش.ذ.7.7. 
ذات الشريك الوحيد

1) شارع املسنبي الطابق االول بني 
حالل 1) شارع املسنبي الطسبق االول 
بني حالل، 3111)، بني حالل املغرب
 SOCIETE SUPERMARCHE EL

FADL SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي الهدى 
قرب صيدلية سوق السبت اوالد 

ن ة سوق السبت - 3551) الفقيه 
بن صالح املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.817
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم تعيين) ((1(1 ف16اير) (1( املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 
تبعا) وحيد  ك سي1  س ي1ة  حرصاد 

لقبول اسسقالة املسي1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) بن صالح  بالفقيه  االبسدائية 

7))يوليوز)1)1))تمت رقم)9)1.

551I

CABINET(RMILI&ASSOCIES

 MARRAKECH-SAVEURS
مراكش سافوغ

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET(RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES(LA(PAIX(RUE

 YOUGOUSLAVIE(GUELIZ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 MARRAKECH-SAVEURS
حراكش سافوغ شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي زنقة الحسن بن 
حبارك اقاحة الخطابية ع ارة ب 
الطابق االول رقم 3 جليز 41111 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115911

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
حراكش) (MARRAKECH-SAVEURS

سافوغ.
اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والخضروات) الفواكه  وتصدير 
والفواكه املجففة واألغذية الزراعية)

)السائبة واملعلبة).
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الحسن) زنقة  الخطابي  الكريم  عبد 
بن حبارك اقاحة الخطابية ع ارة ب)
 41111 جليز) (3 رقم) االول  الطابق 

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
 CAMARA Jonathan السيد)
 111 )Cheichna)حصة بقي ة) :(100

درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
 CAMARA Jonathan السيد)
 N°18 Rue عنوانه)ا)) (Cheichna
Des( Carneaux( 91200( Athis-

.Mons France
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
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 CAMARA Jonathan السيدة)
 N°18 Rue عنوانه)ا)) (Cheichna
Des( Carneaux( 91200( Athis-

Mons France
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)115165.

551I

COMPTAFFAIRES

 GROUPE SCOLAIRE
ENIGMA PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

 GROUPE SCOLAIRE ENIGMA
PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 4)) 

تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 
9 - 1811) املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(5913

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 GROUPE SCOLAIRE ENIGMA

.PRIVE
حدرسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للدروس والدعم.
 ((4 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تجزئة الحرية)1)الطابق الثالث شقة)

9)-)1811))املح دية املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: حرشيد) كيصار  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد رشيد طهريوي):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حرشيد  كيصار  السيد 
 ( ازرق) تريفل  فيال  طنجة  زنقة 

1811))املح دية املغرب.

السيد رشيد طهريوي عنوانه)ا))3 

ساللم س اقاحة احل الزهور)1811) 

املح دية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) حرشيد  كيصار  السيد 
 ( ازرق) تريفل  فيال  طنجة  زنقة 

1811))املح دية املغرب

السيد رشيد طهريوي عنوانه)ا))3 

ساللم س اقاحة احل الزهور)1811) 

املح دية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)947.

55(I

CODICT SARL

CODICT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CODICT SARL

تجزئة غنو رقم 15 فسح الخي1 الطابق 

السفلي، 111)1، ت ارة امل لكة 

املغربية

CODICT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة غنو 
رقم 15 فسح الخي1 الطابق السفلي 

111)1 ت ارة امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

131167

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CODICT SARL

برحجة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

ال16احج) حخسلف  وبيع  وصيانة 

املعلوحاتية

السجارة اإللكت1ونية.

عنوان املقر االجس اعي):)تجزئة غنو)
السفلي) الطابق  الخي1  فسح  (15 رقم)

111)1)ت ارة امل لكة املغربية.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 51 (: جبار) خليل  حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (51 (: حداد) علي  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

جبار) خليل  حم د  السيد 

حي واد الذهب تجزئة أبي) عنوانه)ا))
هريرة)))رقم)37 111)1)ت ارة امل لكة)

املغربية.

السيد علي حداد عنوانه)ا))تجزئة)

غنو رقم)15)فسح الخي1)111)1)ت ارة)

امل لكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

جبار) خليل  حم د  السيد 

حي واد الذهب تجزئة أبي) عنوانه)ا))
هريرة)))رقم)37 111)1)ت ارة امل لكة)

املغربية

السيد علي حداد عنوانه)ا))تجزئة)

غنو رقم)15)فسح الخي1)111)1)ت ارة)

امل لكة املغربية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بس ارة بساريخ)-)تمت رقم)-.

553I

comptasultlta sarl

JIDOR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptasultlta sarl
تجزئة خديجة زنقة واد ورغة الرقم 
 41) الطابق الساني الدروة، )1)6)، 

الدروة املغرب
JIDOR CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

حنازل الدروة ) الرقم 56 الدروة - 
)1)6) الدروة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
13911

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 JIDOR(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- الدروة) (56 الرقم) (( حنازل الدروة)

)1)6))الدروة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 511.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 (.511 (: السيدة سعاد السرغيني)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 (.511 (: راصفي) حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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السرغيني) سعاد  السيدة 
لي ورية) عرصة  (6 رقم) عنوانه)ا))

حكناس) (51161 بني احم د حكناس)

املغرب.

عنوانه)ا)) راصفي  حم د  السيد 

الدروة) (313 الرقم) (( اونا) تجزئة 

برشيد))1)6))الدروة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) راصفي  حم د  السيد 

الدروة) (313 الرقم) (( اونا) تجزئة 

برشيد))1)6))الدروة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((4 بساريخ) ب16شيد  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/718.

554I

universium advisors

UNIVERSIUM ADVISORS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

universium advisors

 10Rue(Liberté 3ème(Etage

 App 5 Casablanca، 20120،

Casablanca maroc

universium advisors شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

 11rue وعنوان حقرها االجس اعي

 liberté 3emeEtg(Casablanca

.20120 casa(Maroc

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.441933

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت) ((1(1 يوليوز) (18 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):)

الخ16ة املحاسباتية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)741134.

555I

CFCIM

 PHÉNICIAFRICA CONSEIL
فينسيا أفريكا كون�سي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CFCIM

15 شارع حرس السلطان، 1131)، 

الدار البيضاء املغرب

Phéniciafrica conseil فينسيا 

أفريكا كون�سي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 65) شارع 

الزرقطوني الطابق الساسع رقم )9 - 

1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469149

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

فينسيا) (Phéniciafrica conseil

أفريكا كون�سي.

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

استشارية في توظيف األفراد في القارة)

األفريقية.

 (65 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

شارع الزرقطوني الطابق الساسع رقم)

)9)-)1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عا7 سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

أورل) كون�سي  فينيسيا  الشركة 

حساربروليي1الصغي1ة) (43 عنوانه)ا))

13331)پيليسان فرنسا.

تيي1ي،) غروسو  السيد 
 43 عنوانه)ا)) سي ون  لوك،)
 13331 حساربروليي1الصغي1ة)

پيليسان فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
تيي1ي،) غروسو  السيد 
 43 عنوانه)ا)) سي ون  لوك،)
 13331 حساربروليي1الصغي1ة)

پيليسان فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تمت)

رقم)-.

556I

LAMAF SARL

BC BY MB
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAF SARL
 BD(MED(DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE(BUREAU 22، 60000،

OUJDA MAROC
BC BY MB شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي ))1 

شارع حم د الدرفوفي اقاحة العاقل 
الطابق االول الشقة رقم ) - 61111 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
34973

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) (16
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 BC BY(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.MB

الحالقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
والسج يل.

 1(( (: االجس اعي) املقر  عنوان 
شارع حم د الدرفوفي اقاحة العاقل)
الطابق االول الشقة رقم)))-)61111 

وجدة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيدة بنعزي حريم):)111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيدة بنعزي حريم عنوانه)ا)))4 
زنقة الرازي حي العرفان طريق سيدي)

يحي)61141)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة بنعزي حريم عنوانه)ا)))4 
زنقة الرازي حي العرفان طريق سيدي)

يحي)61141)وجدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بوجدة بساريخ)1))حاي)1)1) 

تمت رقم)1158.

557I

CFCIM

 HISTONE MAROCCO
هيستون ماروكو

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CFCIM
15 شارع حرس السلطان، 1131)، 

الدار البيضاء املغرب
HISTONE MAROCCO هيسسون 

حاروكو شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي فضاء باب 
أنفا 3 شارع باب املنصورع ارة ج 
الطابق االول - حكسب 3 - 1111) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
469137

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (16
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
هيسسون) (HISTONE MAROCCO

حاروكو.
غرض الشركة بإيجاز):)-)السواصل)

والسنظيم واملشورة في الشركة
-)خ16ة وحراجعة نظم املعلوحات

-)تطوير الخطط الرئيسية وخطط)
تكنولوجيا املعلوحات

-)دراسة حا قبل الحوسبة
-)تص يم،)تمليل وتطوير األنظ ة)
املحوسبة أو باقات ال16احج املحوسبة

)أو ال16احج املحوسبة.
فضاء) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
3)شارع باب املنصورع ارة) باب أنفا)
 (1111 (-(3 ج الطابق االول)-)حكسب)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)عا7 سنة.
 51.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
أنفورحاتيك) هيسسون  الشركة 
شارع دوني پاپان زي) (3(3 عنوانه)ا))

نور)13341)رونياك فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
 (11 السيد فيال دوني عنوانه)ا))
ال) (13581 طريق األطفال الصالحين)

فار لي زوليفيي فرنسا
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تمت)

رقم)-.

558I

ائس انية لرفيد

CPS PROD SARLAU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية لرفيد
شارع حالك ابن حرحل’ زنقة طنجة, 
ع ارة املحيط, طابق الثاني رقم : 

14، 111)9، العرائش املغرب
CPS PROD SARLAU شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 
الشعبان 1 رقم : 1197, العرائش 
تجزئة الشعبان 1 رقم : 1197, 
العرائش 111)9 العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5365

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 CPS (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PROD SARLAU
غرض الشركة بإيجاز):)ديزاين1

حصور فسوغرافي
اشهار.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
العرائش) (,1197 (: رقم) (1 الشعبان)
(,1197 (: رقم) (1 الشعبان) تجزئة 

العرائش)111)9)العرائش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)املغرب سنة.
حبلغ رأس ال الشركة):)99)درهم،)

حقسم كالسالي):)
 السيد بدر صالح الدين الخسوتي):
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد بدر صالح الدين الخسوتي)
(,46 (: رقم) (1 النهضة) عنوانه)ا))

العرائش)111)9)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد بدر صالح الدين الخسوتي)
(,46 (: رقم) (1 النهضة) عنوانه)ا))

العرائش)111)9)العرائش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ)4))غشت)

1)1))تمت رقم)517.
559I

zarkal(&(associés

INETROM
إعالن حسعدد القرارات

 INGENIERIE ETUDES
 ET REALISATION

 METALLURGIQUES
-INETROM-

شركة حمدودة املسؤولية رأس الها 
111 111 درهم

131 شارع املقاوحة الطابق 3 الدار 
البيضاء

العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
البيضاء،) بالدار  املنعقد  االسسثنائي 

بساريخ)))يوليوز)1)1))تقرر حايلي):)
ج يع) تفويت  على  املوافقة  (•
الحصص امل لوكة حن طرف السيد)
العالي) عبد  والسيد  خالد  هللا  عبد 
 1111 خالد والسيد اح د خالد أي)

حصة لفائدة شركة)»أطفال اي و»
•)اسسقالة السيد عبد العالي خالد)

حن حهاحه ك سي1 للشركة
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى  و 
البيضاء،) بالدار  املنعقد  االسسثنائي 

بساريخ)15)يوليوز)1)1))تقرر حايلي)
تفويت حصة واحدة حن طرف) (•
لفائدة السيد) »اطفال اي و») شركة)

يونس املسكوري
تعيين السيد يونس املسكوري) (•

ك سي1 للشركة لفت1ة غي1 حمددة.
األسا�سي) القانون  كسابة  إعادة  (•

للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 يو7) البيضاء،) للدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743431.

561I

fiduciaire(al(hayat

IECT GROUPE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire(al(hayat

 av(Tchaikovski(residence(joba

 B(N° 7 Tanger، 90000، tanger

maroc

IECT GROUPE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

تشيكوفسكي زنقة سيد قطب إقاحة 

جوبا ب رقم 4/74 - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

117(45

 (5 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 IECT (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GROUPE

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

النظافة) حنسجات  وتصدير  اسسي1اد 

وحسسمضرات السج يل.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

تشيكوفسكي زنقة سيد قطب إقاحة)

طنجة) (91111 (- (74/4 جوبا ب رقم)

املغرب.
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أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيد البشي1ي رضوان)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 1111 (: البشي1ي رضوان) السيد 
بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد البشي1ي رضوان عنوانه)ا))
حج ع طنجيس إقاحة بابل)6)الطابق)

8)رقم)5) 91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد البشي1ي رضوان عنوانه)ا))
حج ع طنجيس إقاحة بابل)6)الطابق)

8)رقم)5) 91111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((7 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)45)117.

561I

STE AGEFICO SARL

FR7 CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
)1 شارع ع ر الخيا7 الطابق الثاني 

رقم 4، 91111، طنجة املغرب
FR7 CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حمل رقم 
3 الدريسية ) زنقة غزوات الخندق 
رقم 9 طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117333

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 FR7 (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CAR
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجس اعي):)حمل رقم)
زنقة غزوات الخندق) (( الدريسية) (3
رقم)9)طنجة)-)91111)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 511 (: فيصل) الدخي�سي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
رضا) حم د  البوعناني  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (511 (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد الدخي�سي فيصل عنوانه)ا))
8)1)شارع انفا فال فلوري الطابق)1 

طنجة)91111)طنجة املغرب.
رضا) حم د  البوعناني  السيد 
االنارة) حوحة  حسنانة  عنوانه)ا))

طنجة)91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
ياس ين) حهيدي  حساني  السيدة 
عنوانه)ا))حي الدريسية زنقة)1))رقم)

41)طنجة)91111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم))3338).
56(I

zarkal(&(associés

PALMEO
إعالن حسعدد القرارات

PALMEO
شركة حمدودة املسؤولية رأس الها 

111 1)1 درهم
11، زنقة الشراردة درب لوبيلة 

بوركون الدار البيضاء
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى 
البيضاء،) بالدار  املنعقد  االسسثنائي 

بساريخ)7)نون16)119))تقرر حايلي):)

ج يع) تفويت  على  املوافقة  (•
الحصص امل لوكة حن طرف ج يع)
الشركاء)أي)1)1)حصة لفائدة السيد)

حم د كريم السازي.
حيشيل) جون  السيد  اسسقالة  (•

لونكلي حن حهاحه ك سي1 للشركة
العا7) الج ع  حمضر  ب قس�سى  و 
البيضاء،) بالدار  املنعقد  االسسثنائي 

بساريخ))1)نون16)119))تقرر حايلي):)
•)تعيين السيد حم د كريم السازي)

ك سي1 للشركة لفت1ة غي1 حمددة.
للشركة) القانوني  الشكل  تغيي1  (•
ذات) املسؤولية  حمدودة  شركة  الى 

الشريك الوحيد
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 يو7) البيضاء،) للدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)6)7434.
563I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

GLOBAL SHIPPING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11
 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

GLOBAL SHIPPING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 1 زنقة 
ايت باع ران رقم 318/317، 
الطابق الثالث، اقاحة حم د 
الخاحس املركز الدارالبيضاء - 
1711) الدارالبيضاء امل لكة 

املغربية.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(1(181

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((1(1 غشت) (17 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
حن) أي  درهم») (1.411.111«
 (.111.111« إلى) درهم») (611.111«
درهم»)عن طريق):)إدحاج احسياطي أو)
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743973.
564I

CRB CONSEIL

 FRANCO MAROCAINE DE
PAPETERIE PAFRAMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 14)، 

81)1)، الدار البيضاء املغرب
 FRANCO MAROCAINE DE

PAPETERIE PAFRAMA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 11.611 
KM طريق تناوي سيدي ال16نو�سي 
زناته - 1111) الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7897
العا7) الج ع  ب قس�سى 
يوليوز) ((8 في) املؤرخ  اإلسسثنائي 
الشركة) رأس ال  رفع  تم  ((1(1
درهم») (7.111.111« قدره) ب بلغ 
إلى) درهم») ((1.111.111« حن) أي 
(: طريق) عن  درهم») ((7.111.111«
أرباح أو عالوات) أو  إدحاج احسياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)44)744.
565I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

REMO ALUM SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER(AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE
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 CHOUROUK(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°4 TANGER، 90000،

TANGER املغرب

REMO ALUM SARL شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي لعوينة 
رقم 118 ب اقاحة حاي داري شقة 

رقم 5 طنجة - 91111 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

116499

 17 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 REMO(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.ALUM SARL

حخسلف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االملنيو7) بسجارة  الخاصة  االع ال 

بصفة عاحة.

عنوان املقر االجس اعي):)حي لعوينة)
ب اقاحة حاي داري شقة) (118 رقم)
رقم)5)طنجة)-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: ركادي) حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ركادي  حم د  السيد 

 31111 ايت السبع الجروف صفرو)

صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) ركادي  حم د  السيد 

 31111 ايت السبع الجروف صفرو)

صفرو املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((( بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)679)3).

566I

HP NET

HP NET
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HP NET

97 زنقة عرار طابق 1 حرس 

السلطان الدارالبيضاء، 11)1)، 

الدارالبيضاء املغرب

HP NET شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 97 
زنقة عرار طابق 1 حرس السلطان 

الدارالبيضاء - 11)1) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

447489

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((119 أكسوبر) (15

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 HP (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.NET

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

األجهزة املعلوحاتية.

 97 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
السلطان) حرس  (1 طابق) عرار  زنقة 

11)1))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيدة تورية أحسوس)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

أحسوس) تورية  السيدة 
زنقة القبطان ادريس) (6( عنوانه)ا))
املسفيوي ط)1)الدارالبيضاء)11)1) 

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
أحسوس) تورية  السيدة 
زنقة القبطان ادريس) (6( عنوانه)ا))
املسفيوي ط)1)الدارالبيضاء)11)1) 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

أكسوبر)119))تمت رقم)-.

567I

RL CONSULTING

ويبنو

»OUIPNEUS« 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL (8

 KHADRA 4EME(ETAGE، 20100،
CASABLANCA MAROC

ويبنو »ouipneus» شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 
الجندي أرحاند طيب، عكاشة - 

1581) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469599
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
ويبنو) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.»ouipneus«
السجارة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
وحلحقاتها) اإلطارات  في  اإلنت1نت  ع16 
والدراجات) السيارات  غيار  لقطع 

النارية)؛
االسسي1اد) أو  املحلي  الشراء) (-

للبضائع املذكورة أعاله..
زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- عكاشة) طيب،) أرحاند  الجندي 

1581))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 511.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
الشركة بي1فرحنس غروب حاروك)
درهم) (111 بقي ة) حصة  (4.(51 (:

للحصة.
511)حصة) (: السيد ع ر س اللي)

بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد طارق بوضهر):)51))حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الشركة بي1فرحنس غروب حاروك)
أرحاند) الجندي  زنقة  عنوانه)ا))
طيب،)عكاشة)1581))الدار البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) س اللي  ع ر  السيد 
 1(7 الرقم) اكسيالنس  تجزئة 
البيضاء) الدار  ((7((3 داربوعزة)

املغرب.
عنوانه)ا)) بوضهر  طارق  السيد 
151)ب أ ب برسسجيا) ع ارة) رقم16)
 11151 سال) بوقنادل  االحم  شاطئ 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) بوضهر  طارق  السيد 
151)ب أ ب برسسجيا) ع ارة) رقم16)
 11151 سال) بوقنادل  االحم  شاطئ 

الدار البيضاء)املغرب.
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.

568I

SAFI CONSULTANT

SOCADELEG
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

SAFI CONSULTANT
ع ارة حي ونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي، 46111، اسفي 
املغرب

SOCADELEG شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي ع ارة 
 A الطابق الثاني الشقة BMCE

شارع بي1 أنزاران - 46111 اليوسفية 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(9
العا7) الج ع  ب قس�سى 
يوليوز) ((1 في) املؤرخ  اإلسسثنائي 
الشركة) رأس ال  رفع  تم  ((1(1
درهم») (5.111.111« قدره) ب بلغ 
إلى) درهم») (5.111.111« حن) أي 
طريق) عن  درهم») (11.111.111«
الشركة) ديون  حع  حقاصة  إجراء) (:

املحددة املقدار واملسسمقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) باليوسفية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)79).

569I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

EVEREST DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
 av. Abou(Bakr(Arrazi(n°8،

90000، Tanger(MAROC
 EVEREST DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

 LOT (( وعنوان حقرها اإلجس اعي

 AL(OUSRA(MNARA(L22 LOCAL

 22 LOT(AL(OUSRA(MNARA

LOCAL 90000 طنجة املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.115(11

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تم تعيين) 11)غشت) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 

اقري ع عبد االله ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)6))33).

571I

SAFI CONSULTANT

SOCADELEG
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 نشاط الشركة

SAFI CONSULTANT

ع ارة حي ونة الطابق الثاني حي 

الجريفات اسفي، 46111، اسفي 

املغرب

SOCADELEG شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجس اعي ع ارة 

 A الطابق الثاني الشقة BMCE

شارع بي1 انزاران - 46111 اليوسفية 

املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(9

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم تغيي1) ((1(1 يوليوز) ((1 املؤرخ في)

»بيع ج يع حواد) نشاط الشركة حن)

إلى) الكهربائية») واملنسجات  البناء)

»أع ال الطرق والشبكات املسنوعة».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ باليوسفية   االبسدائية 

 17)غشت)1)1))تمت رقم)79).

571I

CRB CONSEIL

 FRANCO MAROCAINE DE

PAPETERIE PAFRAMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم 14)، 

81)1)، الدار البيضاء املغرب

 FRANCO MAROCAINE DE

PAPETERIE PAFRAMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 11.611 

KM طريق تناوي سيدي ال16نو�سي 

زناته - 1111) الدار البيضاء 

املغرب..

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.7897

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 يوليوز) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

الرح ان) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

حن) اجس اعية  حصة  (6.751 أبالد)

أصل)675.111)حصة لفائدة السيد)

)ة))حصطفى بوفالح بساريخ)8))يوليوز)

.(1(1

أبالد) حريم  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) حن  اجس اعية  حصة  (3.375

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (337.511

يوليوز) ((8 بساريخ) بوفالح  حصطفى 

.(1(1

أبالد) حم د  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) حن  اجس اعية  حصة  (3.375

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (337.511

يوليوز) ((8 بساريخ) بوفالح  حصطفى 

.(1(1

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)44)744.

57(I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

ENGINE ZONE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°(7

 APPART(N°2 1ER(ETAGE

 SETTAT، 26000، SETTAT

MAROC

ENGINE ZONE CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 61)1 

تجزئة الك ال ) بلوك س سطات - 

6111) سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6147

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ENGINE ZONE CAR

كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات.

 1(61 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(- بلوك س سطات) (( تجزئة الك ال)

6111))سطات املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 511.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 (.511 (: لق ان) حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد حسن حسقي):)511.))حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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عنوانه)ا)) لق ان  حم د  السيد 
س) بلوك  (( الك ال) تجزئة  (1(61

6111))سطات املغرب.
عنوانه)ا)) حسقي  حسن  السيد 
بلوك الكدية))11)زنقة)9)رقم)16)ح 7)

1111))الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حسقي  حسن  السيد 
بلوك الكدية))11)زنقة)9)رقم)16)ح 7)

1111))الدارالبيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
7))غشت) االبسدائية بسطات بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)/1138.

573I

حكسب الرياني لل ماسبة

رط كمباني
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حكسب الرياني لل ماسبة
شارع حم د داود رقم31) تطوان، 

93141، تطوان املغرب
رط ك باني شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

حو�سى ابن نصي1 إقاحة حو�سى ابن 
نصي1 رقم 7 الطابق األول رقم ) - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117195

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (15
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
رط) (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

ك باني.

حخ6زة،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حلويات،)حقهى.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

ابن) حو�سى  إقاحة  نصي1  ابن  حو�سى 

(- (( الطابق األول رقم) (7 نصي1 رقم)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد رضا توفيق):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) توفيق  رضا  السيد 

حج ع لكاسيا طريق كابو نيكرو بلوك)
هـ)الطابق)13)رقم)165 93151)حرتيل)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) توفيق  رضا  السيد 

حج ع لكاسيا طريق كابو نيكرو بلوك)
هـ)الطابق)13)رقم)165 93151)حرتيل)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((6 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)74)33).

574I

CRB CONSEIL

PAFRAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 تس ية الشركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم 14)، 

81)1)، الدار البيضاء املغرب

PAFRAMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها االجس اعي 11.611 

KM طريق تناوي سيدي ال16نو�سي 
زناته - 1111) الدار البيضاء املغرب.

تغيي1 تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

744(44

)ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم تغيي1) ((1(1 يوليوز) ((8 املؤرخ في)
 »PAFRAMA« حن) الشركة  تس ية 
 FRANCO MAROCAINE« إلى)

.»PAPETERIE PAFRAMA
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)7897.

575I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

EVEET CARS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46، 32000، AL
Hoceima Maroc

EVEET CARS شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
فاس رقم 15 ترجيست - 111)3 

الحسي ة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 45
 (1 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 EVEET(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.CARS
كراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 3(111 (- ترجيست) (15 رقم) فاس 

الحسي ة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

500.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

 5.111 (: السيد بنعلي نور الدين)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد بنعلي نور الدين عنوانه)ا))

شارع الحاج أح د باحنيني ترجيست)

111)3)الحسي ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد بنعلي نور الدين عنوانه)ا))

شارع الحاج أح د باحنيني ترجيست)

111)3)الحسي ة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) بسارجيست  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)41.

576I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية)

الح راء

NIRACOM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

صندوق ال16يد 66))، 71111، 

العيون املغرب

NIRACOM شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي القدس 

شارع ح و الزياني رقم 56 - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

3(7(5

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((4

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.NIRACOM
غرض الشركة بإيجاز):)الخدحات)

واالشغال املخسلفة
السجارة العاحة

االست1اد والسصدير.
حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- (56 القدس شارع ح و الزياني رقم)

71111)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: ندحالك) رشيد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) ندحالك  رشيد  السيد 
رقم) الزياني  القدس شارع ح و  حي 

56 71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) ندحالك  رشيد  السيد 
رقم) الزياني  القدس شارع ح و  حي 

56 71111)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
6))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)/1956.
577I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

TRANSPORT EL KHAMMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46، 32000، AL
Hoceima Maroc

 TRANSPORT EL KHAMMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار حراحة 
دائرة سيدي بوت يم تارجيست 

111)3 الحسي ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 41

 11 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TRANSPORT EL KHAMMAR

نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغي1.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

بوت يم) سيدي  دائرة  حراحة 

تارجيست)111)3)الحسي ة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد الخ ار شاكر):)411)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (311 (: السيد الخ ار ع ر)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد الخ ار حم د):)311)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) شاكر  الخ ار  السيد 

دوار حراحة سيدي بوت يم ترجيست)

111)3)الحسي ة املغرب.

عنوانه)ا)) ع ر  الخ ار  السيد 

دوار حراحة سيدي بوت يم ترجيست)

111)3)الحسي ة املغرب.

عنوانه)ا)) حم د  الخ ار  السيد 

دوار حراحة سيدي بوت يم ترجيست)

111)3)الحسي ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) شاكر  الخ ار  السيد 

دوار حراحة سيدي بوت يم ترجيست)

111)3)الحسي ة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) بسارجيست  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)39.

578I

فيديسي1 بس ة شركة دات املسؤولية املحدودة دات)

الشريك الوحيد

بيطراڤكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيديسي1 بس ة شركة دات 

املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد

تجزئة عث ان زنقة )1 رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء، 1471)، 

الدار البيضاء املغرب

بيطراڤكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي إقاحة 

فرحاتين شارع حم د بوزيان رقم 

13 شقة 14 - 1711) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.165893

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((119 يوليوز) ((5 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

حاتم) ج ال  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) حن  اجس اعية  حصة  (1.111

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  ((.111

يوليوز) ((5 بساريخ) لطفي  يوسف 

.(119

فاط ة حسان) )ة)) تفويت السيد)

أصل) حن  اجس اعية  حصة  (1.111

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  ((.111

يوليوز) ((5 بساريخ) لطفي  يوسف 

.(1(1

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

نون16)119))تمت رقم)1358)7.

579I

فيديسي1 بس ة)

شركة))دات املسؤولية املحدودة دات الشريك)

الوحيد

بيطراڤكس
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجس اعي للشركة

فيديسي1 بس ة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عث ان زنقة )1 رقم 39-37 
عين الشق الدار البيضاء، 1471)، 

الدار البيضاء املغرب
بيطراڤكس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي إقاحة 

فرحاتين شارع حم د بوزيان رقم 
13 شقة 14 - 1711) الدار البيضاء 

املغرب.
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.13((9

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)5))يوليوز)119))تم تمويل)
للشركة) الحالي  االجس اعي  املقر 
حم د) شارع  فرحاتين  »إقاحة  حن)
 (1711 (- (14 شقة) (13 بوزيان رقم)
زنقة) (58« إلى) املغرب») الدار البيضاء)
(- الصفصاف حي اللة حليكة برشيد)

6311))برشيد املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
نون16) ((8 بساريخ) ب16شيد  االبسدائية 

119))تمت رقم)3197.

581I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE LES DOMAINES DE
SAMINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT(BELMEJJAD(AL
 MASSAR(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
 STE LES DOMAINES DE
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SAMINE شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار ولد 
زبي1 قيادة الويدان البور - 41111 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115833
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LES DOMAINES DE SAMINE
-تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املاشية
-انساج الحليب.

دوار ولد) (: عنوان املقر االجس اعي)
 41111 (- البور) الويدان  قيادة  زبي1 

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
حصة) (511 (: احين) السيد ح زة 

بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد جواد س اوي):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) احين  ح زة  السيد 
رقم) جندوب  بن  س رة  زنقة  اسيل 

311 41111)حراكش املغرب.
عنوانه)ا)) س اوي  جواد  السيد 
البور) الويدان  قيادة  زبي1  ولد  دوار 

41111)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) احين  ح زة  السيد 
رقم) جندوب  بن  س رة  زنقة  اسيل 

311 41111)حراكش املغرب.

عنوانه)ا)) س اوي  جواد  السيد 
البور) الويدان  قيادة  زبي1  ولد  دوار 

41111)حراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)))1151.

581I

CAFIGEC

UNITED CAPITAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
UNITED CAPITAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي )) شارع 
يعقوب املنصور حعاريف تجزئة 

املنصور الطابق ) الشقة رقم 4) 
)) شارع يعقوب املنصور حعاريف 

تجزئة املنصور الطابق ) الشقة رقم 
4) 1111) الدار البيضاء املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.466(69
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تم تعيين) 11)غشت) املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 
بنيشو أنس ك سي1 وحيد تبعا لقبول)

اسسقالة املسي1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744188.

58(I

حكسب الرياني لل ماسبة

أحنكور- طغاف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حكسب الرياني لل ماسبة
شارع حم د داود رقم31) تطوان، 

93141، تطوان املغرب

أحنكور- طغاف شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

حو�سى ابن نصي1 إقاحة حو�سى ابن 

نصي1 رقم 7 الطابق األول رقم ) - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

117141

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

أحنكور-)طغاف.

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

العاحة للبناء.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

ابن) حو�سى  إقاحة  نصي1  ابن  حو�سى 

(- (( الطابق األول رقم) (7 نصي1 رقم)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 711 (: حصطفى) أحنكور  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 311 (: عواطف) أحنكور  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

حصطفى) أحنكور  السيد 

عنوانه)ا))شارع جبل األطلس زنقة)6 

رقم))1 93111)تطوان املغرب.

عواطف) أحنكور  السيدة 

عنوانه)ا))شارع جبل األطلس زنقة)6 

درب أ رقم))1 93111)تطوان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عواطف) أحنكور  السيدة 

عنوانه)ا))شارع جبل األطلس زنقة)6 

درب أ رقم))1 93111)تطوان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((4 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)13)33).

583I

CAFIGEC

CREATIVE BUZZ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

CREATIVE BUZZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 61 عين 

السوجطاط الطابق 3 الشقة 11 

اقاحة ل سيدر بوركون - 1111) 

الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.46(851

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 يوليوز) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

تفويت السيد))ة))وفاء)هشا7)511 

 1.111 أصل) حن  اجس اعية  حصة 

لبنى هشا7) )ة)) حصة لفائدة السيد)

بساريخ)7))يوليوز)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم))11)74.

584I
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CAFIGEC

DISTRIBUZZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CAFIGEC
 rue(al, fourat 2éme(etage 39
 maarif 39 rue(al, fourat 2éme
 etage(maarif، 20100، casa

maroc
DISTRIBUZZ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 6) زنقة 

حرس السلطان الشقة 3 الطابق 1 - 
1111) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.463413
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يوليوز) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))وفاء)هشا7)511 
 1.111 أصل) حن  اجس اعية  حصة 
لبنى هشا7) )ة)) حصة لفائدة السيد)

بساريخ)7))يوليوز)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)111)74.

585I

daouajin arjdal

دواجن ارجدال
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

daouajin arjdal
 ard(isil(caidat(asrir(guelmim،

81000، guelmim(maroc
دواجن ارجدال شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي ارض 
اسيل قيادة اسرير ع الة كل يم - 

81111 كل يم املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(991

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)دواجن)

ارجدال.
تربية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
أونصف) ج لة  )تاجر  الدواجن)

ج لة).
ارض) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- كل يم) ع الة  اسرير  قيادة  اسيل 

81111)كل يم املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيدة حنان ارجدال عنوانه)ا))
رقم) (16 شارع الخر�سي بلوك د زنقة)

68 81111)كل يم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة حنان ارجدال عنوانه)ا))
رقم) (16 شارع الخر�سي بلوك د زنقة)

68 81111)كل يم املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (18 بساريخ) بكل يم  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)154.
586I

FIDACTIVE

MAMAMIA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

FIDACTIVE
 Lot(N°545 N° 3 &4 2éme(etage

 hay(mohammadi(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC
MAMAMIA شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي : حسجر 
رقم 1) و1A) زاوية شارع الحسن 

الثاني وشارع حدريد - 81111 اكادير 
املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.39817
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في)31)يوليوز)1)1))تقرر حل)
حسؤولية) ذات  شركة  (MAMAMIA
حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)
 (1Aحقرها اإلجس اعي حسجر رقم)1))و
وشارع) الثاني  الحسن  شارع  زاوية 
حدريد)-)81111)اكادير املغرب نتيجة)

لسصفية ودية.
و عين):)

وعنوانه)ا)) عال  يميى  السيد)ة))
الفرس) اقاحة  (45 رقم) بوملان  جناح 
)ة)) ك صفي) املغرب  اكادير  (81111

للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)
حسجر) وفي  ((1(1 يوليوز) (31 بساريخ)
الحسن) شارع  زاوية  ((1Aو ((1 رقم)
الثاني وشارع حدريد)-)81111)اكادير)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) باكادير  السجارية 

1)1))تمت رقم)8)961.
587I

جيسط كوحبطا ش.ذ.7.7.ش.و

محل
عقد تسيي1 حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون)
عقد تسيي1 حر ألصل تجاري

حمل
قي) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
طه) حم د  أعطى  ((1(1 يونيو) (31
بوحسون املسجل بالسجل السجاري)
باملحك ة االبسدائية بسطوان) (63736
السجاري) لألصل  الحر  التسيي1  حق 
الكائن ب شارع الحسن االول تطوان)

93111)تطوان املغرب لفائدة شركة)

سنة) (3 ملدة) الحي ش.ذ.7.ش.و  باب 

تبسدئ حن)9))يونيو)1)1))وتنسهي في)
حقابل حبلغ شهري) ((1(3 يونيو) ((9

قي سه)1.511)درهم.

588I

ARBAOUI ABDELLAH 

JADIS FOOD&GOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARBAOUI ABDELLAH

 LOT ESSLAM BVD 33

 ABDELKRIM(ELKHATABI 33

 LOT ESSLAM BVD ABDELKRIM

 ELKHATABI، 12000، TEMARA

MAROC

JADIS(FOOD&GOOD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 15 شارع 

االبطال الشقة 4 اكدال - 11191 

الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

145(37

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 JADIS (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.FOOD&GOOD

السجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطنية) الطبيعية  املنسوجات  في 

واالست1اد) والفواكه  الخصر  وتجارة 

والسصدير.

15)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

 11191 (- اكدال) (4 الشقة) االبطال 

الرباط املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: السيد فضلي ج ال الدين)
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

: عدنان) الجاحعي  حخسار   السيد 
511)حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الدين) ج ال  فضلي  السيد 
عنوانه)ا))قطاع)1))بلوك س رقم)1) 

حي الرياض)11111)الرباط املغرب.
عدنان) الجاحعي  حخسار  السيد 
عنوانه)ا))قطاع)1))بلوك س رقم)15 

حي الرياض)11111)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الدين) ج ال  فضلي  السيد 
عنوانه)ا))قطاع)1))بلوك س رقم)1) 

حي الرياض)11111)الرباط املغرب
عدنان) الجاحعي  حخسار  السيد 
عنوانه)ا))قطاع)1))بلوك س رقم)15 

حي الرياض)11111)الرباط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((7 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)9))116.
589I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE OVESA TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV(MED(V، 35100، جرسيف 

املغرب
 STE OVESA TRAVAUX SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي الطابق 

األول حلك أكدال 31؛ تجزئة أكدال 
جرسيف - 35111 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1853

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) (1(

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.OVESA TRAVAUX SARL AU

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)املخسلفة)

ـ)دراسة؛)تجهيز وتركيب نظا7 الري)

بالسنقيط

للطاقة) لوحات  أو  حعدات  ـبيع  ـ)

الش سية أو طاقة الرياح.

الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

31؛)تجزئة أكدال) األول حلك أكدال)

جرسيف)-)35111)جرسيف املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: حسن) حهداوي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حهداوي حسن  السيد 

 35111 جرسيف) شهاب  تجزئة 

جرسيف املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) حهداوي حسن  السيد 

 35111 جرسيف) شهاب  تجزئة 

جرسيف املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ) بجرسيف  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/851.

591I

ARBAOUI ABDELLAH 

VUZIFY CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARBAOUI ABDELLAH
 LOT ESSLAM BVD 33

 ABDELKRIM(ELKHATABI 33
 LOT ESSLAM BVD ABDELKRIM
 ELKHATABI، 12000، TEMARA

MAROC
VUZIFY CONSULTING شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 15 شارع 
االبطال الشقة 4 اكدال - 11191 

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

145(35
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.VUZIFY CONSULTING
دراسة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتص يم حواقع الويب أو غي1ها.
15)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
 11191 (- اكدال) (4 الشقة) االبطال 

الرباط املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
عدنان) الجاحعي  حخسار  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (511 (:

للحصة.
حهدي) الجاحعي  حخسار  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (511 (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عدنان) الجاحعي  حخسار  السيد 
عنوانه)ا))قطاع)1))بلوك س رقم)15 

حي الرياض)11111)الرباط املغرب.
حهدي) الجاحعي  حخسار  السيد 
عنوانه)ا))قطاع)1))بلوك س رقم)15 

حي الرياض)11111)الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عدنان) الجاحعي  حخسار  السيد 
عنوانه)ا))قطاع)1))بلوك س رقم)15 

حي الرياض)11111)الرباط املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((7 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)8))116.

591I

ARBAOUI ABDELLAH 

PROMOFAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ARBAOUI ABDELLAH
 LOT ESSLAM BVD 33

 ABDELKRIM(ELKHATABI 33
 LOT ESSLAM BVD ABDELKRIM
 ELKHATABI، 12000، TEMARA

MAROC
PROMOFAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي قطاع 

1) بلوك س رقم 1) حي الرياض - 
11111 الرباط املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5(519

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((1(1 ف16اير) (19 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»511.111)درهم»)أي حن)»511.111 
عن) درهم») (1.111.111« إلى) درهم»)
إدحاج احسياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((6 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)115551.

59(I
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فيديسي1 بس ة
)شركة دات املسؤولية املحدودة

)دات الشريك الوحيد

صاد للتعمير
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجس اعي للشركة

فيديسي1 بس ة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عث ان زنقة )1 رقم 39-37 
عين الشق الدار البيضاء، 1471)، 

الدار البيضاء املغرب
صاد للسع ي1 شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 
الورود رقم 13 سيدي حعروف - 

1)15) الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.194177

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)11)شتن16)119))تم تمويل)
للشركة) الحالي  االجس اعي  املقر 
سيدي) (13 رقم) الورود  »تجزئة  حن)
البيضاء) الدار  ((15(1 (- حعروف)
أطلونتيك) ع ارة  (189« إلى) املغرب»)
 (1116 (- حرس السلطان) (4 الطابق)

الدار البيضاء)املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يناير)1)1))تمت رقم)4)67)7.
593I

BIG HOUSE CONSEIL SARL

 STE AMBS ARCHITECTS
S.A.R.L AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BIG HOUSE CONSEIL SARL
 N° 592 LOT(ZERKTOUNI

 LAMHAMID، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE AMBS ARCHITECTS S.A.R.L
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي : املسي1ة 
) ب رقم )43 حراكش - 411111 

حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
 96471

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((118 حاي) ((5
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AMBS ARCHITECTS S.A.R.L AU
غرض الشركة بإيجاز):)•)حهندس)

حع اري.
املسي1ة) (: (: عنوان املقر االجس اعي)
 411111 (- حراكش) (43( رقم) ب  ((

حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
(: ر�سى) حم د  زكرياء) (: السيد)
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
ر�سى) حم د  زكرياء) السيد 
 43( رقم) ب  (( املسي1ة) عنوانه)ا))

حراكش)41111)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
ر�سى) حم د  زكرياء) السيد 
 43( رقم) ب  (( املسي1ة) عنوانه)ا))

حراكش)41111)حراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) (18 بساريخ) ب راكش  السجارية 

118))تمت رقم)96471.

594I

FNMCOMPTA

SONOTEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (1
 MARHAL 3 EME(ETAGE(N° 07
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
SONOTEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 1) إقاحة 
السعادة شارع إبن حرحل الطابق 
)1 رقم 15 طنجة - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117339
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SONOTEX
تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املالبس.
عنوان املقر االجس اعي):)1))إقاحة)
الطابق) حرحل  إبن  شارع  السعادة 
طنجة) (91111 (- طنجة) (15 رقم) (1(

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
اصبيح) بن  الح يد  عبد  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (511 (:

للحصة.
 511 (: اصبيح) بن  هشا7  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

اصبيح) بن  الح يد  عبد  السيد 
زنقة رقم) (11 عنوانه)ا))حي السعادة)

15)طنجة)91111)طنجة املغرب.

السيد هشا7 بن اصبيح عنوانه)ا))
15)طنجة) 11)زنقة رقم) حي السعادة)

91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

اصبيح) بن  الح يد  عبد  السيد 
زنقة رقم) (11 عنوانه)ا))حي السعادة)

15)طنجة)91111)طنجة املغرب

السيد هشا7 بن اصبيح عنوانه)ا))
15)طنجة) 11)زنقة رقم) حي السعادة)

91111)طنجة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)18)4.

595I

REAL OFFICE SARL

 PERFECT HOUSE

IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 PERFECT HOUSE IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 183، 

شارع ولي العهد، حركز NREA، رقم 

13 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117165

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PERFECT HOUSE IMMOBILIER
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية.
(،183 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم) (،NREA حركز) شارع ولي العهد،)

13)-)91111)طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 51 (: اي ن) حم د  حرزكي  السيد 

حصة بقي ة)1.111)درهم للحصة.
 51 (: السيد الحجا7 حم د ر�سى)

حصة بقي ة)1.111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
اي ن) حم د  حرزكي  السيد 
99،)شارع حوالي يوسف،) عنوانه)ا))

رقم)5 91111)طنجة املغرب.
ر�سى) حم د  الحجا7  السيد 
الط16ي،) جرير  ابي  شارع  عنوانه)ا))
51 91111)طنجة) اقاحة دبي3،)رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
ر�سى) حم د  الحجا7  السيد 
الط16ي،) جرير  ابي  شارع  عنوانه)ا))
51 91111)طنجة) اقاحة دبي3،)رقم)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)47)33).
596I

فيديسي1 بس ة شركة دات املسؤولية املحدودة دات)

الشريك الوحيد

صاد للتعمير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

فيديسي1 بس ة شركة دات 
املسؤولية املحدودة دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عث ان زنقة )1 رقم 39-37 
عين الشق الدار البيضاء، 1471)، 

الدار البيضاء املغرب

صاد للسع ي1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

الورود رقم 13 سيدي حعروف - 

1)15) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.194177

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((119 شتن16) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

عبد هللا صاد) )ة)) تفويت السيد)

أصل) حن  اجس اعية  حصة  (911

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111

شتن16) (11 بساريخ) سوحاطي  لحسن 

.(119

صاد) توفيق  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) حن  اجس اعية  حصة  (111

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111

غشت) (31 بساريخ) سوحاطي  لحسن 

.(1(1

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يناير)1)1))تمت رقم)4)67)7.

597I

الهدى لالستشارة ش 7 7

 GENERAL CONCEPTION

SERVICES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الهدى لالستشارة ش 7 7
رقم 71 شقة 9 شارع الزرقطوني 

املدينة الجديدة فاس، 31111، 

فاس املغرب

 GENERAL CONCEPTION

SERVICES شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار أوالد 

الطيب السفلى أوالد الطيب فاس - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6(331

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) (18

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 GENERAL CONCEPTION

.SERVICES

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حخسلفة،)حعاحالت..

عنوان املقر االجس اعي):)دوار أوالد)

(- الطيب السفلى أوالد الطيب فاس)

31111)فاس املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيد الدرة عبد الدايم)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد الدرة عبد الدايم عنوانه)ا))

أوالد) السفلى  الطيب  أوالد  دوار 

الطيب فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد الدرة عبد الدايم عنوانه)ا))

أوالد) السفلى  الطيب  أوالد  دوار 

الطيب فاس)31111)فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

حارس) (11 بساريخ) بفاس  السجارية 

1)1))تمت رقم)965.

598I

BUSINESS CENTER.COM

PERFECT PRODUCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املوحن رقم 36) إقاحة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6، 1391)، 

الدارالبيضاء املغرب

PERFECT PRODUCTIONS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 13 شارع 

سيدي حم د بن عبد هللا زنقة 

بوركون - 8811) الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(68911

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((1(1 غشت) ((4 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

حن) أي  درهم») ((.511.111«

»1.111.111)درهم»)إلى)»3.511.111 

درهم»)عن طريق):)إدحاج احسياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744368.

599I

ALLEGEANCE CONSULTING

 BY MOOR

MANUFACTURING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

ALLEGEANCE CONSULTING

ساحة الرودني تقاطع شارع طانطان 

وشارع لبنان اقاحة لينى رقم 

51&51، 91111، طنجة املغرب

 BY MOOR MANUFACTURING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

طنطان اقاحة لينا رقم 51 طنجة - 

91111 طنجة املغرب.
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تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.111931
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تم تمويل) 7))يونيو) املؤرخ في)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 51 رقم) لينا  اقاحة  طنطان  »شارع 
إلى) طنجة املغرب») (91111 (- طنجة)
»املنطقة الصناعية اكزناية رقم)334 

و335)-)91111)طنجة املغرب)».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)4186.

611I

NOVELA NEGOCE

ACTUAROC CONSULTING
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACTUAROC CONSULTING
 TWIN CENTER ANGLE BD

 ZERKTOUNI(ET(AL(MASSIRA 5
 ،ETAGE(BUREAU 522، 20000

الدارالبيضاء املغرب
 ACTUAROC CONSULTING

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 
 TWIN CENTER ANGLE BD

 ZERKTOUNI ET EL MASSIRA
 5 ETAGE(BUREAU 522 - 20000

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4716(9

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (15
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ACTUAROC CONSULTING

غرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الخارج،) وفي  املغرب  في  الشركة 

عن) وبالنيابة  نفسها  عن  باألصالة 

أطراف ثالثة):)

اإلستشارية) الدراسات 

واملساعدات االكسوارية

تص يم وتسعي1 حنسجات السأحين

وحراقبة) االكسوارية  اإلدارة 

املحفظة

املالءة) (: والتزويد) املخاطر  إدارة 

إلعداد) الدولية  املعايي1  املالية،)

السقارير املالية...)

املعلوحات) تكنولوجيا 

واالستشارات الرق ية

تمسين األداء)التشغيلي

حنع وحماربة االحسيال

تدريب

واملشورة) الخدحات  تقديم 

للشركات

الع ليات) ج يع  عا7،) وبشكل 

واملنقولة) والصناعية  السجارية 

بشكل) املسعلقة  واملالية  والعقارية 

حباشر أو غي1 حباشر باألشياء)املذكورة)

أو التي حن املحس ل أن تعزز) أعاله،)

أي) وكذلك  وتطويرها،) تمقيقها 

بأي) حشاركة حباشرة أو غي1 حباشرة،)

شكل حن األشكال.،)في الشركات التي)

تسعى لسمقيق أهداف ح اثلة أو ذات)

صلة.

(: االجس اعي) املقر  عنوان 

 TWIN CENTER ANGLE BD

 ZERKTOUNI ET EL MASSIRA

 5(ETAGE(BUREAU(522( -( 20000

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السعداوي) علي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد علي السعداوي عنوانه)ا))

زنقة باسكال)75115)باريس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

بنيس) الزهراء) فاط ة  السيدة 

 75115 دانتي) زنقة  (1 عنوانه)ا))

باريس فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)6)7444.

611I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE B L B M SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE B L B M SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي قصر 

ازاك نوشن فركلة العلوية كل ي ة - 

111)5 الرشيدية املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((1(1 غشت) ((3 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 81.111« أي حن) درهم») (9(1.111«

عن) درهم») (1.111.111« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) بالرشيدية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/33).

61(I

عادل الزحيسة)-)حماسب-

YOHALO SOLUTIONS 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عادل الزحيسة - حماسب-

51) حي االدارسة بلوك ) تازة، 

35111، تازة املغرب

 YOHALO SOLUTIONS شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي ع ارة بلة 
رقم 11 زنقة قسو حداح - 35111 

تازة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5477

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.YOHALO SOLUTIONS

غرض الشركة بإيجاز):)-الخدحات)

املعلوحاتية

-االسسي1اد والسصدير)

-املعاحالت السجارية.

عنوان املقر االجس اعي):)ع ارة بلة)
 35111 (- زنقة قسو حداح) (11 رقم)

تازة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: حم د) شتيوي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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عنوانه)ا)) حم د  شتيوي  السيد 
تازة) (35111  95 رقم) السعادة  حي 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حم د  شتيوي  السيد 
تازة) (35111  95 رقم) السعادة  حي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) بسازة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/381.
613I

fidexpertise

ELFA-PROJECT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidexpertise
13 زنقة القصرالطابق الخاحس 

شقة رقم 11 حعارف الدارالبيضاء.، 
1111)، الدارالبيضاء. املغرب
ELFA-PROJECT شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي 13 زنقة 
القصر الطابق الخاحس رقم 11 
حعاريف الدارالبيضاء - 1331) 

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.391395

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في)11)يوليوز)1)1))تقرر حل)
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات)
 ELFA-PROJECT الوحيد) الشريك 
درهم) (111.111 رأس الها) حبلغ 
زنقة) (13 اإلجس اعي) حقرها  وعنوان 
 11 رقم) الخاحس  الطابق  القصر 
 (1331 (- الدارالبيضاء) حعاريف 
(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

تصفية الشركة.
13)زنقة) و حدد حقر السصفية ب)
 11 رقم) الخاحس  الطابق  القصر 
 (1331 (- الدارالبيضاء) حعاريف 

الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين):)

الفقي1) الحق  عبد  السيد)ة))

وعنوانه)ا))تجزئة الفسح رقم)8)سيدي)

البيضاء) ((1331 البيضاء) حعروف 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)71))74.

614I

LIMARA SERVICES

 ETS RIYAD AL MAARIF

PRIVE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين حسي1 جديد للشركة

LIMARA SERVICES

 ،AV(IDRISS 1 N 114، 70000

العيون املغرب

 ETS RIYAD AL MAARIF PRIVE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

حدينة الوفاق رقم 17 - 71111 

العيون املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.31733

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

1)1))تم تعيين) 8))غشت) املؤرخ في)

حسي1 جديد للشركة السيد)ة))عياش)

إلقالة) تبعا  وحيد  ك سي1  حنصور 

حسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

31)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)/111).

615I

beroc conseil

AIS COF SNC
شركة السضاحن

تأسيس شركة

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av(zerktouni(v.n

 fes(ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

AIS COF SNC شركة السضاحن

وعنوان حقرها اإلجس اعي حمل رقم 

) رقم 11 زنقة املح دية تجزئة 

األحل طريق صفرو فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة السضاحن 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63(51

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

األسا�سي لشركة السضاحن بامل يزات)

السالية):)

شكل الشركة):)شركة السضاحن.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 AIS (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.COF SNC

حؤسسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

صناعية لل البس الجاهزة.

عنوان املقر االجس اعي):)حمل رقم)
))رقم)11)زنقة املح دية تجزئة األحل)

فاس) (31111 (- فاس) طريق صفرو 

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

51)حصة) (: السيدة عاطف سناء)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 51 (: شريفة) عاطف  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) سناء) عاطف  السيدة 
 ( دليلة) تجزئة  (3 1)ع ارة) رقم)

فاس) زواغة  الضحى  حج وعة 

31111)فاس املغرب.

السيدة عاطف شريفة عنوانه)ا))
455)درب العوينات حي املرنيين) رقم)

فاس)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) سناء) عاطف  السيدة 
 ( دليلة) تجزئة  (3 1)ع ارة) رقم)
فاس) زواغة  الضحى  حج وعة 

31111)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 بساريخ) بفاس  السجارية 

1)1))تمت رقم)1775.

616I

PRESTACOMPTA

IRRIGATION SECRET
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق األول ,تجزئة املسي1ة رقم 
 CHICHAOUA، 371, شيشاوة

41111، شيشاوة املغرب
IRRIGATION SECRET شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي إقاحة جواد ع ارة 

119 حنزل رقم 43 الطابق 3 حراكش. 
- 41111 حراكش حغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115643

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((119 يوليوز) (15
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.IRRIGATION SECRET
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-1حقاول) (: غرض الشركة بإيجاز)
الري

-2تركيب الري
-3)حشسل)

عنوان املقر االجس اعي):)شارع عبد)
إقاحة جواد ع ارة) الخطابي  الكريم 
119)حنزل رقم)43)الطابق)3)حراكش.)

-)41111)حراكش حغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السيدة بوشرى الحزاب)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 1111 (: السيدة بوشرى الحزاب)

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيدة بوشرى الحزاب عنوانه)ا))
 41111 شيشاوة) املح دي  الحي 

شيشاوة حغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة بوشرى الحزاب عنوانه)ا))
 41111 شيشاوة) املح دي  الحي 

شيشاوة حغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (13 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114877.
617I

REAL OFFICE SARL

LOGICAL SOLUTIONS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجس اعي للشركة

REAL OFFICE SARL
 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE
 N°4 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
LOGICAL SOLUTIONS شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 5، شارع 
يوسف بن تاشفين، رقم 3 - 91111 

طنجة املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.111643
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في)16)يوليوز)1)1))تم تمويل)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
رقم) شارع يوسف بن تاشفين،) (،5«
3)-)91111)طنجة املغرب»)إلى)»183،)
رقم) (،NREA حركز) شارع ولي العهد،)

15)-)91111)طنجة املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم))419.

618I

F.C.G.E

MAHIR DESIGN
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.C.G.E
 N°422, APPT.03, 2 EME(ETAGE,
 MASSIRA 1 A, MARRAKECH،
40140، MARRAKECH(MAROC

MAHIR DESIGN شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار أهل 
الطيب ملرابطين ج اعة سعادة 
حراكش - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115191

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MAHIR DESIGN

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وأشغال) والسيهيء) السبليط  البناء،)

أخرى..
عنوان املقر االجس اعي):)دوار أهل)
سعادة) ج اعة  ملرابطين  الطيب 

حراكش)-)41111)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: الراجي) السيد حصطفى 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد حصطفى الراجي عنوانه)ا))
تعاونية الحاج احبارك ج اعة سعادة)

حراكش)41111)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد حصطفى الراجي عنوانه)ا))
تعاونية الحاج احبارك ج اعة سعادة)

حراكش)41111)حراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((3 السجارية ب راكش بساريخ)

1)1))تمت رقم)114443.

619I

ائس انية ياقوت

موروكن كرين انيغجي ماناجر 
اند انليست

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ائس انية ياقوت
)) الطابق السفلي ع ارة رقم 3) 

اشراق سكن تاحنصورت، 41311، 
حراكش املغرب

حوروكن كرين انيغجي حاناجر اند 
انليست شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي )) الطابق 

االر�سي ع ارة 3) اشراق سكن 
تاحنصورت - 41311 حراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

115763

 17 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)حوروكن)

كرين انيغجي حاناجر اند انليست.

الطاقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بيع) الخضراء) املسجددة  الش سية 

وشراء)ودراسة واسسي1اد وتصدير كل)

حاله عالقة بالطاقة..

 (( (: االجس اعي) املقر  عنوان 

اشراق) ((3 ع ارة) االر�سي  الطابق 

حراكش) (41311 (- سكن تاحنصورت)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد ال16اح يوسف):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

: الزهراء)  السيدة لحكيم فاط ة 

511)حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) يوسف  ال16اح  السيد 

سكسور س رقم)47)حي الصهريج ح ي)

7)11111)الرباط املغرب.

الزهراء) فاط ة  لحكيم  السيدة 
 19 الرقم) (411 زنقة) عنوانه)ا))

4111))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) يوسف  ال16اح  السيد 

سكسور س رقم)47)حي الصهريج ح ي)

7)11111)الرباط املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114961.

611I
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yesil services

RISEMARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

yesil services

 lot(zahar(n22 sidi(maarouf،

20520، casablanca(maroc

RISEMARKET شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 61 شارع 

لال ياقوت زاوية حصطفى املعاني رقم 

16 الطابق 4 حركز رياض - 1111) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

465699

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (((

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.RISEMARKET

السجارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالسسي1اد والسصدير.

61)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

لال ياقوت زاوية حصطفى املعاني رقم)

 (1111 (- حركز رياض) (4 الطابق) (16

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

51)حصة) السيد أساحة صالحي):)

بقي ة)111)درهم للحصة.

51)حصة) (: السيد حهدي زهربان)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد أساحة صالحي):)51)بقي ة)

111)درهم.

بقي ة) (51 (: السيد حهدي زهربان)

111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) صالحي  أساحة  السيد 
43)ق ج) )1)رقم) ))زنقة) قصر البمر)

1431))الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه)ا)) زهربان  حهدي  السيد 

 (1 شقة) (1 ع ارة) داريس  إقاحة 

البيضاء) الدار  ((718( النواصر)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) صالحي  أساحة  السيد 
43)ق ج) )1)رقم) ))زنقة) قصر البمر)

1431))الدار البيضاء)املغرب

عنوانه)ا)) زهربان  حهدي  السيد 

 (1 شقة) (1 ع ارة) داريس  إقاحة 

البيضاء) الدار  ((718( النواصر)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تمت)
رقم)-.

611I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 NADAYA WELLNESS SARL

AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل السصفية

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،

casablanca maroc

 NADAYA WELLNESS SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي : 3 زنقة 

آيت أورير، شارع حوالي يوسف، 

حي بوركون - 1141) الدار البيضاء 

املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.3377(9

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر) ((119 دجن16) (31 في) املؤرخ 
 NADAYA WELLNESS SARL حل)
حمدودة) حسؤولية  ذات  شركة  (AU
ذات الشريك الوحيد حبلغ رأس الها)
حقرها) وعنوان  درهم  (11.111
شارع) زنقة آيت أورير،) (3 اإلجس اعي)
حوالي يوسف،)حي بوركون)-)1141) 
نتيجة لوقف) املغرب  البيضاء) الدار 

نشاط الشركة.
و عين):)

الهاشيمي) ندى  السيد)ة))
فيال) املدينة  بيلال  إقاحة  وعنوانه)ا))
الدار) ((1151 كاليفورنيا) (16 رقم)
البيضاء)املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)
زنقة) (3 وفي) ((119 دجن16) (31 بساريخ)
يوسف،) حوالي  شارع  أورير،) آيت 
الدار البيضاء) ((1141 (- حي بوركون)

املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744178.
61(I

Cabinet(Comptable(Marzofid

 SOCIETE ABOULOUAH
SANA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 SOCIETE ABOULOUAH SANA

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة ٱبن 
عائشة إقاحة ث انية نخالت الطابق 

الخاحس الشقة رقم51 جليز - 
41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115867

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 SOCIETE ABOULOUAH SANA

.SARL

حطعم) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

ع16 اإلنت1نت والتسليم في املوقع.

بشكل عا7،)ي كن للشركة القيا7)

السجارية) الع ليات  ج يع  (: يلي) ب ا 

والصناعية واملنقولة واملالية املرتبطة)

بشكل حباشر أو غي1 حباشر باألشياء)

املذكورة أعاله أو التي حن املحس ل أن)

وكذلك) وتطوير،) تمقيق  في  تساعد 

أي حشاركة حباشرة أو غي1 حباشرة،)

التي) الشركات  في  شكل،) أي  تمت 

تسعى لسمقيق أهداف ح اثلة أو ذات)

صلة..
عنوان املقر االجس اعي):)زنقة ٱبن)

عائشة إقاحة ث انية نخالت الطابق)

(- جليز) رقم51) الشقة  الخاحس 

41111)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيدة سناء)ابلواح):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد حم د كريم املغازلي):)511 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ابلواح  سناء) السيدة 

النخيل) شطر)1) كنون  حي  ((36

حراكش) (41111 حراكش) الش الي 

املغرب.

املغازلي) كريم  حم د  السيد 

ابن) ع لية  (3 املسي1ة) عنوانه)ا))

حراكش) (8 شقة) (E ع ارة) (1 خلدون)

41111)حراكش املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) ابلواح  سناء) السيدة 
النخيل) شطر)1) كنون  حي  ((36
حراكش) (41111 حراكش) الش الي 

املغرب
املغازلي) كريم  حم د  السيد 
ابن) ع لية  (3 املسي1ة) عنوانه)ا))
حراكش) (8 شقة) (E ع ارة) (1 خلدون)

41111)حراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم))11514.

613I

ZED EXPRESE

ZED EXPRESE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZED EXPRESE
تجزئة النسيم 1 اقاحة 11 حمل رقم 
67 حي الرح ة سال، 11111، سال 

املغرب
ZED EXPRESE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 
النسيم 1 اقاحة 11 حمل رقم 67 حي 

الرح ة سال - 11111 سال املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
31667

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ في 6) 
يونيو 1)1) تم إعداد القانون 
األسا�سي لشركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

بامل يزات السالية : 
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 ZED (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.EXPRESE

خدحات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أداء)الفواتي1

وخارج) داخل  األحوال  تمويل 

املغرب.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

النسيم)1)اقاحة)11)حمل رقم)67)حي)

الرح ة سال)-)11111)سال املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: الزجلي) براهيم  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) الزجلي  براهيم  السيد 

شارع الفقيه بن على الدكالي اقس ة)
سال) (11111 سال الجديدة) (( رقم) (7

الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) الزجلي  براهيم  السيد 

شارع الفقيه بن على الدكالي اقس ة)
سال) (11111 سال الجديدة) (( رقم) (7

الجديدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (11 بساريخ) بسال  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)341.

614I

MANAGEX

PHYTO BERKANE
إعالن حسعدد القرارات

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان، 61311، بركان املغرب

PHYTO BERKANE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : رقم 86 
زنقة سيدي حم د حي الحسني - 

63311 بركان املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.1553

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

تم اتخاذ) ((1(1 يونيو) (15 املؤرخ في)

القرارات السالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):

تعيين حسي1 آخر للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

على) ينص  الذي  (: ((9 رقم) بند 

حايلي):)تعيين السيد حزروعي الحسن)

ك سي1 آخر للشركة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 بساريخ) ب16كان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/8)3.

615I

CANOCAF SARL

RACHI PROMO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 

 NADOR ،6(111 ،الناظور

MAROC

RACHI PROMO شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجس اعي حي أوالد 

حي ون تجزئة السقلي، زنقة 65 رقم 

15 - 111)6 الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18115

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت) ((1(1 غشت) (11 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):)

-)االنعاش العقاري.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ)18)غشت)

1)1))تمت رقم)817).

616I

afayad groupe

عايشة فواياج

AICHA VOYAGE 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afayad groupe

 Imm 26 av(allal(el(fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate

 marrakech، 0، MARRAKECH

MAROC

 AICHA VOYAGE عايشة فواياج

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 41 

درب شسوكة باب ايالن حراكش - 

41111 حراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115751

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((5

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)عايشة)

.AICHA VOYAGE(فواياج

تأجي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

والدراجات) الرباعية  الدراجات 

النارية والدرجات الهوائية.
 41 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)

(- حراكش) ايالن  باب  شسوكة  درب 

41111)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيدة سناء)ارخصيص):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

ارخصيص) سناء) السيدة 
 749 رقم) أ  (( املسي1ة) عنوانه)ا))

حراكش)41111)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
ارخصيص) سناء) السيدة 
 749 رقم) أ  (( املسي1ة) عنوانه)ا))

حراكش)41111)حراكش املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114954.
617I

GLOBAL CONTACTS

ابواب الراحة
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY(MOULAY 3(-31

 ABDELLAH(AIN(CHOCK،
20470، CASABLANCA(MAROC
ابواب الراحة شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم )) 

الزنقة )8) حي حوالي عبد هللا عين 
الشق - 1471) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
463535

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (((
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
ابواب) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

الراحة.
اسسغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

الح احات السقليدية.

 (( رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)

)8))حي حوالي عبد هللا عين) الزنقة)

الشق)-)1471))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: ح يد) فضلي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد فضلي ح يد عنوانه)ا))حي)

ياس ينة)5)الزنقة)111)الرقم)51)عين)

الشق)1471))الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد فضلي ح يد عنوانه)ا))حي)

ياس ينة)5)الزنقة)111)الرقم)51)عين)

الشق)1471))الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)1)1))تمت رقم)737579.

618I

JMM TRANS

JMM TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 JMM TRANS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي

 املج ع السكني الصفاء لبنى 1/5 

الرقم 61 جزناية طنجة 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

 117111

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 JMM (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.TRANS
نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع وطنيا ودوليا.
املج ع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 61 الرقم) (5/1 لبنى) السكني الصفاء)

جزناية طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
: الع راني) الرح ن  عبد   السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الع راني) الرح ن  عبد  السيد 
 5 رقم) (6 حي املرابط زنقة) عنوانه)ا))

طنجة)91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الع راني) الرح ن  عبد  السيد 
 5 رقم) (6 حي املرابط زنقة) عنوانه)ا))

طنجة)91111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (1( بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)33177).
619I

Maitre(Idriss(el(khatib

STE ISKAN AL GHOROUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
STE ISKAN AL GHOROUB شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي والية سنت1 
بلوك 4 ع ارة ب الطابق 1 حكسب 
11 عين حلول - 93111 تطوان 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(6177
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
ت ت) ((1(1 غشت) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
يوسف الرياني) )ة)) تفويت السيد)
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (111
)ة))شركة) 51))حصة لفائدة السيد)
 ste Golden Friends كولدن فريند)

بساريخ)15)غشت)1)1).
الخشين) هناء) )ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (111
)ة))شركة) 51))حصة لفائدة السيد)
 ste Golden Friends كولدن فريند)

بساريخ)15)غشت)1)1).
)ة))فاط ة احقران) تفويت السيد)
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (111
)ة))شركة) 311)حصة لفائدة السيد)
 ste Golden Friends كولدن فريند)

بساريخ)15)غشت)1)1).
تفويت السيد))ة))سهيلة الخشين)
 111 حصة اجس اعية حن أصل) (51
شركة) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 
 ste Golden Friends كولدن فريند)

بساريخ)15)غشت)1)1).
الرياني) طارق  )ة)) السيد) تفويت 
 111 حصة اجس اعية حن أصل) (51
شركة) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 
 ste Golden Friends كولدن فريند)

بساريخ)15)غشت)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)8).

6(1I

Maitre(Idriss(el(khatib

كوبرادو

COPRADO 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
 COPRADO كوبرادو
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حرج خالل 
عين حلول بلوك 4 حكسب 11 والية 

سنت1 - 93111 تطوان املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(4631

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يوليوز) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))رشيد الصنهاجي)
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (111
311)حصة لفائدة السيد))ة))عدنان)

املرابط بساريخ)7))يوليوز)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)))8).

6(1I

MANAGEX

PHYTO BERKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

MANAGEX
رقم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

بركان، 61311، بركان املغرب
PHYTO BERKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 86 
زنقة سيدي حم د حي الحسني - 

63311 بركان املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1553

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)15)يونيو)1)1))تقرر إنشاء)
(- التس ية) تمت  للشركة  تابع  فرع 
والكائن بالعنوان رقم)9)زنقة حنصور)
بركان) (63311 (- الذهبي حي الحسني)
السيد)ة)) طرف  حن  واملسي1  املغرب 

حزروعي عبد الحافيظ.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((8 بساريخ) ب16كان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/8)3.

6((I

juris tanger

MINNONNA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

juris tanger

tanger، 90000، tanger(maroc

MINNONNA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 84 شارغ 

حم د الخاحس رقم )) - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117(41

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MINNONNA

غرض الشركة بإيجاز):)االستشارة)

والسكوين في حجال االحن الخاص.

84)شارغ) عنوان املقر االجس اعي):)

 91111 (- ((( رقم) الخاحس  حم د 

طنجة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 Nelson Ndoutoume السيد)

حصة) (NSEME( OBIANG( :( 100

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

 Nelson Ndoutoume السيد)

اقاحة) عنوانه)ا)) (NSEME OBIANG

برانص) (47 شقة) (4 غ ارة) الكراحة 

91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

 Nelson Ndoutoume السيد)
اقاحة) عنوانه)ا)) (NSEME OBIANG
برانص) (47 شقة) (4 غ ارة) الكراحة 

91111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((7 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)4141.
6(3I

ETUCOM

BOUTRID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETUCOM
 N°842 1ER(ETAGE(APP 4

 AL(MASSAR(MARRAKECH،
40000، MARRAKECH(MAROC
BOUTRID شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار 
تكورت الفايجا ترناتا - 45111 

زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3157
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BOUTRID
حقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اشغال البناء)واملسعددة
املناطق) وتهيأت  التشجي1  اشغال 

الخضراء.
دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 45111 (- ترناتا) الفايجا  تكورت 

زاكورة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: احنصال) ح اد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد ح اد احنصال عنوانه)ا))

 45111 الفايجة ترناتة) دوار تكورت 
زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد ح اد احنصال عنوانه)ا))

 45111 الفايجة ترناتة) دوار تكورت 
زاكورة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بزاكورة بساريخ)-)تمت رقم)

.-

6(4I

STE CECONA SARL

TRANS HOBOB RIF 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CECONA SARL

 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

 TRANS HOBOB RIF شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 

الطابق1الع ارة رقم) دائرة 
قلعية سلوان والعروي الناضور 

الطابق1الع ارة رقم) دائرة قلعية 

سلوان والعروي الناضور 111)6 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7934(

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) ((6

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRANS(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.HOBOB RIF

1حقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل البضائع الوطني والدولي وحقاول)

املصحوب)اسسي1اد) غي1  األحسعة 

وتصدير

3حقاول إنشاءات حسنوعة.

(: االجس اعي) املقر  عنوان 

دائرة) رقم)) الطابق1الع ارة 

الناضور) والعروي  سلوان  قلعية 

قلعية) دائرة  رقم)) الطابق1الع ارة 

 6(111 الناضور) والعروي  سلوان 

الناضور املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: املوساوي ح يد) السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 1.111 (: املوساوي ح يد) السيد 

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد املوساوي ح يد عنوانه)ا))

العروي) رقم55) حيسور  شارع 

الناضور)111)6)الناضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد املوساوي ح يد عنوانه)ا))

العروي) رقم55) حيسور  شارع 

الناضور)111)6)الناضور املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ)6))ف16اير)

1)1))تمت رقم)758).

6(5I

FIDUCIA-MID

KIMOM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق حكناس 
حي الل حيدلت، 54351، حيدلت 

حيدلت
KIMOM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم ) 

زنقة حم د القري - 54351 حيدلت 
املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1637
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تم تعيين) 16)يوليوز) املؤرخ في)
حسي1 جديد للشركة السيد)ة))ركراكي)
إلقالة) تبعا  وحيد  ك سي1  سعيد 

حسي1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
18)غشت) االبسدائية ب يدلت بساريخ)

1)1))تمت رقم)131.

6(6I

Maitre(Idriss(el(khatib

 PROMOTION
 IMMOBILIERE AKRAM ET

ZAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
 PROMOTION IMMOBILIERE
AKRAM ET ZAIN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي والية سنت1 
بلوك ب حكسب 11 - 93111 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7395

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 PROMOTION IMMOBILIERE

.AKRAM ET ZAIN
االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

العقاري.
عنوان املقر االجس اعي):)والية سنت1)
93111)تطوان) (- (11 بلوك ب حكسب)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 711 (: السيد اس اعيل ابو يعلة)
حصة بقي ة)71.111)درهم للحصة.

السيدة وفاء)بوزيدي):)111)حصة)
بقي ة)11.111)درهم للحصة.

السيد أكر7 أبو يعلة):)111)حصة)
بقي ة)11.111)درهم للحصة.

111)حصة) (: السيد زيد أبو يعلة)
بقي ة)11.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

يعلة) ابو  اس اعيل  السيد 
الحسن) شارع  وعزيزة  عنوانه)ا))

الداخل)93161)حرتيل املغرب.
عنوانه)ا)) بوزيدي  وفاء) السيدة 
وعزيزة شارع الحسن الداخل)93161 

حرتيل املغرب.
عنوانه)ا)) يعلة  أبو  أكر7  السيد 
وعزيزة شارع الحسن الداخل)93161 

حرتيل املغرب.
عنوانه)ا)) يعلة  أبو  زيد  السيد 
وعزيزة شارع الحسن الداخل)93161 

حرتيل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
يعلة) ابو  اس اعيل  السيد 
الحسن) شارع  وعزيزة  عنوانه)ا))

الداخل)93161)حرتيل املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((7 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)5)8).

6(7I

عادل الزحيسة)-)حماسب-

NOHAGRAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عادل الزحيسة - حماسب-

51) حي االدارسة بلوك ) تازة، 

35111، تازة املغرب

NOHAGRAM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

ح16وكة رقم 6 حكرر حي السال7 - 

35111 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5455

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.NOHAGRAM

-االبناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واألشغال املخسلفة)

السقنية) املعدات  والبيع  -الشراء)

الطبية

-)املعاحالت السجارة.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(- السال7) حي  حكرر  (6 رقم) ح16وكة 

35111)تازة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيدة ي نة قيبوس):)11))حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
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حصة) (811 (: السيدة نهيلة راحي)
بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) قيبوس  ي نة  السيدة 
حي السال7)35111)تازة املغرب.

حي) السيدة نهيلة راحي عنوانه)ا))
السال7)35111)تازة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وحواطن حسي1ي الشركة):)

حي) السيدة نهيلة راحي عنوانه)ا))
السال7)35111)تازة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (13 بساريخ) بسازة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/366.

6(8I

STE MASO

STE MASO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

STE MASO
حاسو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
وعنوان حقرها اإلجس اعي الشقة 
الواقعة بحي السال7 شارع عبد 

الرح ان الغافقي إقاحة السعادة 
رقم )1 العرائش - 111)9 العرائش 

املغرب.
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.4765

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)1))يوليوز)1)1))تم تمويل)
للشركة) الحالي  االجس اعي  املقر 
السال7) بحي  الواقعة  »الشقة  حن)
إقاحة) الغافقي  الرح ان  عبد  شارع 
 9(111 (- العرائش) (1( السعادة رقم)
ابن) »شارع  إلى) املغرب») العرائش 
خلدون الطابق السفلي حمال رقم)3 
العرائش)-)111)9)العرائش املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش بساريخ)5))غشت)

1)1))تمت رقم)519.

6(9I

 Compagnie(Marocaine(de(Plâtre(et(d’Enduit

-(CMPE

 SOCIÉTÉ MAROCAINE DES

COMPTEURS-SMCV
شركة املساه ة

حالءحة النظا7 األسا�سي للشركة

SMCV

 boulevard du Cadi Tazi

 Mohammedia، 28806،

Mohammedia Maroc

 Société Marocaine des

Compteurs-SMCV »شركة 

املساه ة»

وعنوان حقرها االجس اعي : شارع 

القا�سي السازي - 8816) املح دية 

املغرب.

»حالءحة النظا7 األسا�سي للشركة»

رقم السقييد في السجل السجاري : 

املح دية 11).

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)18)حاي)1)1)

األسا�سي) النظا7  حالءحة  تقرر 

للشركة حع حقسضيات القانون):)رقم)

املعدل واملس م للقانون رقم) (20-19

95-17)املسعلق بشركات املساه ة تم)

تعديل النظا7 األسا�سي.)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)891.

631I

CABINET(BASIC-COMPTA

CLOUD TOURS SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET(BASIC-COMPTA

 27RUE(CASABLANCA 2 EME

 ETAGE(APPARTEMENT(N°3،

60000، OUJDA(MAROC

 CLOUD TOURS SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي طريق 

حغنية تجزئة بوشيخي زنقة ف3 
رقم96 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

35377

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CLOUD TOURS SARL AU
حقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل األشخاص.

طريق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

ف3  زنقة  بوشيخي  تجزئة  حغنية 
رقم96)-)61111)وجدة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيد عي�سى عيشوش)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد عي�سى عيشوش عنوانه)ا))

 1(( رقم) شسال  زنقة  القدس  حي 

61111)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عيشوش) االاله  عبد  السيد 

 61111 الجهوي) الحرس  عنوانه)ا))

وجدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (15 بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم)1656.

631I

Maitre(Idriss(el(khatib

STE ISKAN AL GHOROUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين ح ثل قانوني للشركة

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

 STE ISKAN AL GHOROUB

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : شارع 

الجيش امللكي شارع 11 اقاحة س ي1 
رقم ) - 93111 تطوان املغرب.

»تعيين ح ثل قانوني للشركة»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.(6177

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

وتبعا) ((1(1 غشت) (15 في) املؤرخ 

تعيين) تقرر  جدد  لسعيين حسي1)ين))

امل ثل)ين))القانوني)ين)):)

-)الرياني يوسف

-)الع ري عادل

-)املرابط عدنان

ذات) شركة  فرند  كولدن  (-

حقرها) الكائن  املحدودة  املسؤولية 

 93111 سنت1) والية  (: ب) اإلجس اعي 

تطوان املغرب
عند) السجاري  السجل  رقم 

االقسضاء):)19)7)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)8).

63(I

IBN CHARKAOUI FAMILY GROUP

STE AAMAL WASIME
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 IBN CHARKAOUI FAMILY

GROUP

 AV(MERS(SULTAN(Etg 1 ,(6

 Appt 3. 20130 - Casablanca،

20130، CASABLANCA(MAROC

STE AAMAL WASIME
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 شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 6) شارع 

حرس السلطان طابق االول رقم 

3 حرس السلطان الدارالبيضاء - 

1111) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471515

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AAMAL WASIME

الت1ويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

(- والتشييد) البناء) أع ال  (- للعقار)

(- الخدحة) تقديم  (- حسنوعة) أع ال 

االسسي1اد والسصدير.

6))شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

رقم) االول  طابق  السلطان  حرس 

(- الدارالبيضاء) السلطان  حرس  (3

1111))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيد عبد القادر دواح)

درهم) (111.111 بقي ة) حصة 

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد عبد القادر دواح عنوانه)ا))

الجديدة)4141))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد عبد القادر دواح عنوانه)ا))

الجديدة)4141))الجديدة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.

633I

شركة كونطا حضيق ش 7 7

STE RESCA MAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

شركة كونطا حضيق ش 7 7

شارع يوسسف بن تاشفين ط 5 رقم 

5 تطوان، 93111، تطوان املغرب

STE RESCA MAR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي البوغاز 

شارع واد املخازن رقم 1 - 11)93 

املضيق املغرب.

وفاة شريك
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7887

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)17)يوليوز)1)1))تم اإلعال7)

بوفاة الشريك حم د بوكليط وتوزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (119 نون16) (17 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):)

 71 ( بوكليط،) احم د  السيد)ة))

حصة.

 71 ( السيد)ة))حصطفى بوكليط،)

حصة.

 35 ( بوكليط،) فرح  السيد)ة))

حصة.

 35 ( بوكليط،) اكرا7  السيد)ة))

حصة.
 35 ( بوكليط،) رحي ة  السيد)ة))

حصة.

 35 ( بوكليط،) حنان  السيد)ة))

حصة.

 35 ( بوكليط،) ارحي و  السيد)ة))

حصة.

 35 ( بوكليط،) س ي1ة  السيد)ة))

حصة.

 51 ( كروج،) حبيبة  السيد)ة))

حصة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (13 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)75)).

634I

tachfine(compta

CHEZ LOJAYNE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

tachfine(compta

 imm 579 2eme(etage(n°6 hay

 charaf(marrakech، 40000،

marrakech(maroc

CHEZ LOJAYNE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

 ORTE DE وعنوان حقرها اإلجس اعي

 GUELIZ(GH-2-L-1 HANOUTE

 EL BEKAL AKIOUD MAGASIN

 RDC(N(L/07 marrakech 40000

marrakech(MAROC

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115743

 11 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 CHEZ (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.LOJAYNE

FAST- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

.FOOD-SNACK

 ORTE DE(:(عنوان املقر االجس اعي

 GUELIZ( GH-2-L-1( HANOUTE

 EL BEKAL AKIOUD MAGASIN

 RDC( N( L/07( marrakech( 40000

.marrakech(MAROC

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 
درهم،)حقسم كالسالي):)

 MR BOUARFA السيد)
بقي ة) حصة  (MOHAMED( :( 100

111)درهم للحصة.
 MR BOUARFA السيد)
 111 بقي ة) (MOHAMED( :( 100

درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
 MR BOUARFA السيد)
 MASSIRA عنوانه)ا)) (MOHAMED
 1( A IMM 8(5 APPT 14 41111

.marrakech(MAROC
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
 MR BOUARFA السيد)
 MASSIRA عنوانه)ا)) (MOHAMED
 1( A IMM 8(5 APPRT 14 41111

marrakech(MAROC
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((5 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114951.

635I

IBN CHARKAOUI FAMILY GROUP

 Société DOUKKALA
DEVELOPEMENT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

 IBN CHARKAOUI FAMILY
GROUP

 AV(MERS(SULTAN(Etg 1 ,(6
 Appt 3. 20130 - Casablanca،
20130، CASABLANCA(MAROC

 Société DOUKKALA
DEVELOPEMENT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي سيدي 
بنور - 4351) سيدي بنور املغرب.

تفويت حصص
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رقم السقييد في السجل السجاري 
.513

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 غشت) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))خالد الدرقاوي)
111)حصة اجس اعية حن أصل)11) 
عزالدين) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

الدرقاوي بساريخ)5))غشت)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ) بنور  بسيدي  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)494.
636I

COMPTOIR CHEFCHAOUEN SARL

 SOCIETE COMPTOIR
CHEFCHAOUEN SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 COMPTOIR CHEFCHAOUEN
SARL

 QUA ADMINISTRATIF
 AIN(HAOUZI، 91000،

CHEFCHAOUEN MAROC
 SOCIETE COMPTOIR

CHEFCHAOUEN SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
الوحدة عين حوزي الحي االداري - 

91111 شفشاون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1457
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) (31
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 SOCIETE COMPTOIR (:

.CHEFCHAOUEN SARL
تاجر) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

بالج لة وبالسقسيط.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- االداري) الحي  الوحدة عين حوزي 

91111)شفشاون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 511 (: احزاي) سال7  عبد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: احزاي) القادر  عبد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد عبد سال7 احزاي عنوانه)ا))
 91111 االداري) الحي  حناين 

شفشاون املغرب.
احزاي) القادر  عبد  السيد 
االداري) الحي  عين حوزي  عنوانه)ا))

91111)شفشاون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد عبد سال7 احزاي عنوانه)ا))
 91111 االداري) الحي  حناين 

شفشاون املغرب
احزاي) القادر  عبد  السيد 
االداري) الحي  عين حوزي  عنوانه)ا))

91111)شفشاون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ) بشفشاون  االبسدائية 
يوليوز)1)1))تمت رقم)1)1)/164.

637I

IBN CHARKAOUI FAMILY GROUP

 Société DOUKKALA
DEVELOPEMENT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

 IBN CHARKAOUI FAMILY
GROUP

 AV(MERS(SULTAN(Etg 1 ,(6
 Appt 3. 20130 - Casablanca،
20130، CASABLANCA(MAROC

 Société DOUKKALA
 DEVELOPEMENT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي سيدي 

بنور - 4341) سيدي بنور املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.513

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((1(1 غشت) ((4 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 (1.111« أي حن) درهم») (181.111«

عن) درهم») ((11.111« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) بنور  بسيدي  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)494.

638I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

فراتريس أنفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE(D›AZILAL، 20110،

CASABLANCA MAROC

فراتريس أنفيست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 7 إقاحة 

راحي، زنقة سباتة الطابق الساني 

حكسب 8 - الدار البيضاء الدار 

البيضاء 1111) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.419865

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 يونيو) ((4 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

تفويت السيد))ة))هشا7 زيات)5) 

حصة اجس اعية حن أصل)51)حصة)

لفائدة السيد))ة))ع ر زيات بساريخ)4) 

يونيو)1)1).

تفويت السيد))ة))هشا7 زيات)5) 
حصة اجس اعية حن أصل)51)حصة)
لفائدة السيد))ة))علي زيات بساريخ)4) 

يونيو)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن16)1)1))تمت رقم)744517.

639I

yesil services

GALAXYLOGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

yesil services
 lot(zahar(n22 sidi(maarouf،
20520، casablanca(maroc
GALAXYLOGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حركز 
اإلقاحة عبد املوحن، زاوية عبد 

املوحن وأنوال، طابق )، حكسب رقم 
)1) - 1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4686(1

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GALAXYLOGE
الت1ويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاري.
حركز) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
عبد) زاوية  املوحن،) عبد  اإلقاحة 
حكسب رقم) (،( طابق) املوحن وأنوال،)
)1))-)1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)
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حصة) (511 (: السيد خالد حداد)
بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: الكبي1ة) بن  رشيد  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

بقي ة) (511 (: السيد خالد حداد)
111)درهم.

 511 (: الكبي1ة) بن  رشيد  السيد 
بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

 (1 السيد خالد حداد عنوانه)ا))
زنقة حوزولي إقاحة روزا ط)1)ش)5)حي)
البيضاء) الدار  ((1361 املستشفيات)

املغرب.
السيد رشيد بن الكبي1ة عنوانه)ا))
عين) (1( رقم) (11 زنقة) (3 الكري ات)
الشق)1471))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وحواطن حسي1ي الشركة):)

 (1 السيد خالد حداد عنوانه)ا))
زنقة حوزولي إقاحة روزا ط)1)ش)5)حي)
البيضاء) الدار  ((1361 املستشفيات)

املغرب
السيد رشيد بن الكبي1ة عنوانه)ا))
عين) (1( رقم) (11 زنقة) (3 الكري ات)

الشق)1471))الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تمت)

رقم)-.
641I

FUTURE CONSEIL

 PHARMACIE TAOZAR SIDI
MESSAOUD

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة يوسف بن تاشفين الطابق 

األول، 6111)، برشيد املغرب
 PHARMACIE TAOZAR SIDI

MESSAOUD شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حج وعة 
إقاحة توزر س 1 7 4 سيدي حسعود 

- 1151) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469517

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 PHARMACIE TAOZAR SIDI

.MESSAOUD

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسجات الصيدالنية.

عنوان املقر االجس اعي):)حج وعة)

إقاحة توزر س)1)7)4)سيدي حسعود)-)

1151))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيدة حنى ناصر):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) ناصر  حنى  السيدة 

جنان كاليفورنيا تجزئة يسرى ع ارة)

 (1151 1)عين الشق) 5)ط) 17)شقة)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) ناصر  حنى  السيدة 

جنان كاليفورنيا تجزئة يسرى ع ارة)

 (1151 1)عين الشق) 5)ط) 17)شقة)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)17555.

641I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

M2H
إعالن حسعدد القرارات

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE(D›AZILAL، 20110،

CASABLANCA MAROC
M(H »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان حقرها االجس اعي : 9 إحا7 
الحرحين املعارف - 1111) الدار 

البيضاء املغرب.
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.3555(3

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
املؤرخ في)11)يوليوز)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)
 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي)

)اسس رار نشط الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)
 بند رقم))):)الذي ينص على حايلي):

اسس رار نشط الشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن16)1)1))تمت رقم)744514.
64(I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

 SOCIETE CASA DES«
»TRAVAUX DIVERS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida، 24000، الجديدة املغرب

 SOCIETE CASA DES TRAVAUX«
DIVERS» شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 11، زنقة 
الحرية، الطابق الثالث، رقم 5، 

)C/O CA AL HIBA)، الدار البيضاء 
- 1111) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4699(3
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (((
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 SOCIETE CASA DES TRAVAUX«

.»DIVERS
حقاولة) (- (: غرض الشركة بإيجاز)
(- املعدني.) البناء) (- الهندسة املدنية.)

اإلنعاش العقاري..
عنوان املقر االجس اعي):)11،)زنقة)
(،5 رقم) الثالث،) الطابق  الحرية،)
)C/O CA AL HIBA)،)الدار البيضاء)

-)1111))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد طارق غرافي):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) غرافي  طارق  السيد 
(،3 ع ارة) هيثم،) إقاحة  الوالء،) حي 
الزفزاف،) حم د  شارع  (،1( الرقم)
سيدي حوحن،))1111))الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
حي) السيد طارق غرافي عنوانه)ا))
3،)الرقم) الوالء،)إقاحة هيثم،)ع ارة)
سيدي) الزفزاف،) حم د  شارع  (،1(
حوحن،))1111))الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743781.

643I



11441 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون)

الساقية الح راء

PLEU SKY SH,M
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 
العيون الساقية الح راء

صندوق ال16يد 66))، 71111، 
العيون املغرب

PLEU(SKY(SH,M شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي الوفاق 
بلوك ج رقم 1)16 - 71111 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3(5(9

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((9
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 PLEU (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.SKY(SH,M
االشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

والخدحات املخسلفة)
)السجارة العاحة)

االست1اد والسصدير
النقل.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الوفاق بلوك ج رقم)1)16)-)71111 

العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: زرحوت) هشا7  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) زرحوت  هشا7  السيد 

 16(1 رقم) ج  بلوك  الوفاق  حي 

71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) زرحوت  هشا7  السيد 

 16(1 رقم) ج  بلوك  الوفاق  حي 

71111)العيون املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

11)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)/1788.

644I

METREK COMPTA PRO

HIDAYA TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

HIDAYA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 131 حي 

الفسح - 51)14 سيدي يميى املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1851

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((119 دجن16) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

غانم) هشا7  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) حن  اجس اعية  حصة  (111

)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111

كري ة غانم بساريخ)17)دجن16)119).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ)11 

شتن16)1)1))تمت رقم)1)/159.

645I

STE FIGEC

Société BATIFORAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

STE FIGEC

11 شارع نهرو، حكناس، 51111، 

حكناس املغرب

 Société BATIFORAGE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة رقم 

96 الحي الصناعي سيدي بوزكري - 

51111 حكناس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.18(19

 ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي

تم) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع 

درهم») (11.111.111« قدره)

إلى) درهم») (5.111.111« حن) أي 

: طريق) عن  درهم») (15.111.111« 

الشركة) ديون  حع  حقاصة  إجراء)

املحددة املقدار واملسسمقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (11 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)471).

646I

METREK COMPTA PRO

HIDAYA TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 نشاط الشركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER(ETAGE(N 4، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

HIDAYA TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجس اعي 131 حي 

الفسح - 51)14 سيدي يميى الغرب 

املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1851

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((119 دجن16) (17 في) املؤرخ 

»نقل) حن) الشركة  نشاط  تغيي1 

حخسلفة) »أشغال  إلى) املسسخدحين»)

وتجارة عاحة».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ)11 

شتن16)1)1))تمت رقم)1)/159.

647I

STE FACILITY.CASH 

STE RIHAN SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تغيي1 نشاط الشركة

STE FACILITY.CASH

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF

 AV MED V QUARTIER SIDI

 MOUSSA(N° 13 GUERCIF،

35100، GUERCIF(MAROC

STE RIHAN SARL AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجس اعي شقة رقم 

11 الطابق االول حلك الفالح تجزئة 

الرشيية - 35111 جرسيف املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1745

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم تغيي1) ((1(1 7))غشت) املؤرخ في)

»حمطة خدحات) نشاط الشركة حن)

-)نقل البضائع وطنيا ودوليا)-)اسسي1اد)

وتصدير)»)إلى)»حمطة خدحات)-)نقل)

البضائع للغي1 وطنيا ودوليا)-)اسسي1اد)

وتصدير)».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بجرسيف بساريخ)11)شتن16)

1)1))تمت رقم)853.
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

FINEST INTERIOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence(Farah-Appt(n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz
 marrakech -maroc، 40000،

MARRAKECH MAROC
 FINEST INTERIOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي اقاحة 
اكنسوس رقم 3) الشقة رقم ) 
الطابق االول زنقة طارق بن زياد 
جلييز حراكش - 41111 حراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1159(1
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FINEST INTERIOR
خدحات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
حسنوعة للسجهيز واالشغال الع وحية)

االسسي1اد والسصدير.
اقاحة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 ( رقم) الشقة  ((3 رقم) اكنسوس 
زياد) بن  طارق  زنقة  االول  الطابق 
حراكش) (41111 (- حراكش) جلييز 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
حصة) (51 (: السيد حسن بسفو)

بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد نسيم بنصغي1):)51)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بسفو  حسن  السيد 
الطابق) (1(1 ع ارة) (1 السعادة) دار 
حراكش) االزدهار.) (3 رقم) الشقة  (1

املغرب.
عنوانه)ا)) بنصغي1  نسيم  السيد 
اقاحة الفضل ع ارة د)1)الطابق)14 

الرقم)411.)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) بسفو  حسن  السيد 
الطابق) (1(1 ع ارة) (1 السعادة) دار 
حراكش) االزدهار.) (3 رقم) الشقة  (1

املغرب
عنوانه)ا)) بنصغي1  نسيم  السيد 
اقاحة الفضل ع ارة د)1)الطابق)14 

الرقم)411.)حراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)115171.
649I

FAD CONSULTING

اسليماني
عقد تسيي1 حر ألصل تجاري))األشخاص)

الطبيعيون)
عقد تسيي1 حر ألصل تجاري

اسلي اني
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
السيد)ة)) أعطى  ((1(1 يوليوز) ((1
)ة)) الحاحل) اسلي اني  الحسين 
 B 376545 رقم) الوطنية  للبطاقة 
 ((4.798 املسجل بالسجل السجاري)
البيضاء) بالدار  السجارية  باملحك ة 
السجاري) لألصل  الحر  التسيي1  حق 
الكائن ب حي إدريس حسفيوي زنقة1 
الدار) الفداء) حقاطعة  (11 الرقم)
البيضاء) الدار  ((1531 (- البيضاء)
الواحد) عبد  للسيد)ة)) املغرب 
للبطاقة) )ة)) الحاحل) اسلي اني 
الوطنية رقم)BK(5(111)ملدة)5)سنة)
تبسدئ حن)11)غشت)1)1))وتنسهي في)
5)1))حقابل حبلغ شهري) يوليوز) (31

1.111)درهم.
651I

rochdi conseil

MORGAN GREEN WORLD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 143 
العيون، 71111، العيون املغرب
 MORGAN GREEN WORLD

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي ع ارة ابك 
رقم 13 قرب شركة اوصيبا العيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3(759

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((6
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MORGAN GREEN WORLD
السوزيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العاحة) والسقسيط.السجارة  بالج لة 

واالدوات املعلوحاتية.
ع ارة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
اوصيبا) شركة  قرب  (13 رقم) ابك 

العيون)-)71111)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: عادل) احشيش  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) عادل  احشيش  السيد 
الشرف) حي  (41 رقم) (116 بلوك)

81111)اكادير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) عادل  احشيش  السيد 
الشرف) حي  (41 رقم) (116 بلوك)

81111)اكادير املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

8))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1993.

651I

fiduciaire(saniat(rmel

STE AUTO MAN VOITURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire(saniat(rmel

 kissariat(al(fath(n 43، 14300،

SOUK EL ARBAA MAROC

 STE AUTO MAN VOITURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي بدر 

حج وعة ب رقم 114 - 11)14 

سوق األربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(64(1

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((119 شتن16) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AUTO MAN VOITURE

بيع قطع) (: غرض الشركة بإيجاز)

الغيار.

حي بدر) (: عنوان املقر االجس اعي)
حج وعة ب رقم)114)-)11)14)سوق)

األربعاء)الغرب املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
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 511 (: الفاهم) حنصور  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (511 (: السيد عادل سعد)
بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حنصور الفاهم عنوانه)ا))
فرنسا)33335)فرنسا فرنسا.

حي) السيد عادل سعد عنوانه)ا))
 (1111  34 رقم) (67 زنقة) ح16وكة 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد حنصور الفاهم عنوانه)ا))

فرنسا)33335)فرنسا فرنسا
حي) السيد عادل سعد عنوانه)ا))
 (1111  34 رقم) (67 زنقة) ح16وكة 

الدار البضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
الغرب) االربعاء) بسوق  االبسدائية 
رقم) تمت  ((119 أكسوبر) ((1 بساريخ)

.451
65(I

FIDORO(MULTI-SERVICES

MINI MARCHE HANA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO(MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA،

73000، DAKHLA(MAROC
MINI MARCHE HANA شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي حوالي 
رشيد، رقم 984، الداخلة. - 73111 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
16191

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((4
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 MINI (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.MARCHE HANA
السغذية) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
اسسي1اد) عاحة،) تجارة  العاحة،)

وتصدير..
عنوان املقر االجس اعي):)حي حوالي)
رشيد،)رقم)984،)الداخلة.)-)73111 

الداخلة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد حصطفى ايت أوبها):)1.111 
حصة بقي ة)100,00)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

أوبها) ايت  حصطفى  السيد 
الداخلة) (73111 الداخلة) عنوانه)ا))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
أوبها) ايت  حصطفى  السيد 
الداخلة) (73111 الداخلة) عنوانه)ا))

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)666.
653I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

ONE WORLD TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue(Abou(Bakr(Razi(Res(Ibrahim
 1er(Etage(n° 16، 90000، tanger

MAROC
 ONE WORLD TRANS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 
تارودانت حركب أبراج طنجة، بلوك 

6 حكسب رقم 13 بيس - 91111 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
117(57

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (15
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 ONE (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.WORLD TRANS
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
بلوك) تارودانت حركب أبراج طنجة،)
 91111 (- بيس) (13 رقم) حكسب  (6

طنجة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: سالمي) يونس  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) سالمي  يونس  السيد 
 4 ع ارة) فلوري  فال  الضحى  إقاحة 

رقم)6) 91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) سالمي  يونس  السيد 
 4 ع ارة) فلوري  فال  الضحى  إقاحة 

رقم)6) 91111)طنجة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) ((7 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)4148.

654I

FIDUCIA-MID

STE KIMOM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIA-MID
رقم 98 الطابق االول طريق حكناس 
حي الل حيدلت، 54351، حيدلت 

حيدلت
STE KIMOM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم )1 

زنقة حم د القري - 54351 حيدلت 
املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1637
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يوليوز) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
يوسف) بن  )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجس اعية حن) (511 اشح و7)
السيد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)
يوليوز) (16 بساريخ) سعيد ركراكي  )ة))

.(1(1
حم د) كمل  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (511
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111
يوليوز) (16 بساريخ) ركراكي  سعيد 

.(1(1
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
18)غشت) االبسدائية ب يدلت بساريخ)

1)1))تمت رقم)131.
655I

Maitre(Idriss(el(khatib

COPRADO كوبرادو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
كوبرادو COPRADO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حرج خالل 
عين حلول بلوك 4 حكسب رقم 11 
 Marje(Khalal, Ain , 1والية سنت
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 Melloul(Bloc 4 Bureau(n° 10

Wilaya(Cente 93000 تطوان 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(4631

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((1(1 يوليوز) ((7 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

حن) أي  درهم») (5.411.111«

 5.511.111« إلى) درهم») (111.111«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)3)8).

656I

Maitre(Idriss(el(khatib

MAS CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc

MAS CONSTRUCTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 4)6 شارع 

حوالي رشيد الشبار - 93161 حرتيل 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(4317

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((1(1 غشت) (11 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

حن) أي  درهم») (1.(11.111«

 1.311.111« إلى) درهم») (111.111«

تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)4)8).

657I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE RIF DIS SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين حسي1 جديد للشركة

 STE CROWN CONSULTING
SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°1(
 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME(ETAGE
 B,ALHOCEIMA، 32000،

ALHOCEIMA MAROC
STE RIF DIS SARL AU شركة

 ذات حسؤولية حمدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي )1 شارع 
باحاكو احزورن الحسي ة - 111)3 

الحسي ة املغرب.
تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(379

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم تعيين) ((1(1 يناير) ((( املؤرخ في)
السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 
تبعا) وحيد  ك سي1  حم د  أقرقاش 

لقبول اسسقالة املسي1.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالحسي ة بساريخ)8))يناير)

1)1))تمت رقم)13.
658I

FB(H CONSEILS

TLIT CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FB(H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE، 45000،
OUARZAZATE MAROC

TLIT CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 19 
قيسارية برج الياقوت - 45111 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11783

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) (19
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 TLIT (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CAR
تأجي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
 19 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 45111 (- الياقوت) برج  قيسارية 

ورزازات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 334 (: أيت حم د ج ال) السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 333 (: حم د) السو�سي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 333 (: السيد أيت حم د ابراهيم)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
ج ال) حم د  أيت  السيد 
ترحيكت) الجديد  تكمي  عنوانه)ا))

45111)ورزازات املغرب.
السيد السو�سي حم د عنوانه)ا))
 45111 ترحيكت) الجديد  تكمي 

ورزازات املغرب.
ابراهيم) حم د  أيت  السيد 
ترحيكت) الجديد  تكمي  عنوانه)ا))

45111)ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد السو�سي حم د عنوانه)ا))
 45111 ترحيكت) الجديد  تكمي 

ورزازات املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
7))ف16اير) االبسدائية بورزازات بساريخ)

1)1))تمت رقم)-.
659I

FB(H CONSEILS

ARICO BTP
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FB(H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE، 45000،
OUARZAZATE MAROC

ARICO BTP شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تاجدة 
ترحيكت - 45111 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11841

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) (17
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 ARICO(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.BTP
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
النقل) املخسلفة؛) واألع ال  البناء)

للغي1؛)كراء)اآلليات وحعدات البناء..
تاجدة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

ترحيكت)-)45111)ورزازات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

1.511.111)درهم،)حقسم كالسالي):)
:  السيد ايت املخسار عبد املجيد)
درهم) (111 بقي ة) حصة  (15.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
املجيد) عبد  املخسار  ايت  السيد 
 45111 ترحيكت) تاجدة  عنوانه)ا))

ورزازات املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

املجيد) عبد  املخسار  ايت  السيد 

 45111 ترحيكت) تاجدة  عنوانه)ا))

ورزازات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (19 االبسدائية بورزازات بساريخ)

1)1))تمت رقم)-.

661I

FB(H CONSEILS

MASTER DROGUERIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FB(H CONSEILS

 N°05 BLOC(P(CITE(LA

 RÉSISTANCE، 45000،

OUARZAZATE MAROC

MASTER DROGUERIE شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 

البساتين )حقابل حسجد بدر) تكمي 

الجديد ترحيكت - 45111 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

11843

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (19

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MASTER DROGUERIE

بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاقي1 وحواد البناء.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
تكمي) )حقابل حسجد بدر)) البساتين)
ورزازات) (45111 (- ترحيكت) الجديد 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد رزوقي خالد):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد رزوقي خالد عنوانه)ا))قصر)
الرشيدية) (5(111 اوفوس) الدويرة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد رزوقي خالد عنوانه)ا))قصر)
الرشيدية) (5(111 اوفوس) الدويرة 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يونيو) ((( االبسدائية بورزازات بساريخ)

1)1))تمت رقم)-.

661I

FB(H CONSEILS

MECO BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FB(H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE، 45000،
OUARZAZATE MAROC

MECO BUILDING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي C59 الحي 
املح دي - 45111 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11879
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 MECO(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.BUILDING
حقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واألشغال املخسلفة.
عنوان املقر االجس اعي):)C59)الحي)

املح دي)-)45111)ورزازات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 334 (: السيد ايت ازناك الحسين)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 333 (: علي) ازناك  ايت  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 333 (: السيد ايت ازناك لحسن)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الحسين) ازناك  ايت  السيد 
عنوانه)ا))ايت بوملان سوق الخ يس)

)4535)تنغي1 املغرب.
السيد ايت ازناك علي عنوانه)ا))
 4535( الخ يس) سوق  بوملان  ايت 

تنغي1 املغرب.
لحسن) ازناك  ايت  السيد 
عنوانه)ا))ايت بوملان سوق الخ يس)

)4535)تنغي1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الحسين) ازناك  ايت  السيد 
عنوانه)ا))ايت بوملان سوق الخ يس)

)4535)تنغي1 املغرب
السيد ايت ازناك علي عنوانه)ا))
 4535( الخ يس) سوق  بوملان  ايت 

تنغي1 املغرب
لحسن) ازناك  ايت  السيد 
عنوانه)ا))ايت بوملان سوق الخ يس)

)4535)تنغي1 املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات بساريخ)17)يوليوز)

1)1))تمت رقم)-.

66(I

AUDINET

SECOFI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 13
 YOUSSEF(CASABLANCA،

20000، CASABLANCA(MAROC
SECOFI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 138 شارع 
باح د بلفيدير - 1111) الداربيضاء 

املغرب.
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.15115

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)11)يوليوز)1)1))تم تمويل)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»138)شارع باح د بلفيدير)-)1111) 
زنقة) (13« إلى) املغرب») الداربيضاء)
(- يوسف) حوالي  شارع  اورير  ايت 

1111))الداربيضاء)املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (( بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)741761.

663I

ائس انية زهي1

GROW MORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

ائس انية زهي1
زنقة ابن عائشة ع ارة باريس 

الطابق السالت حكسب رقم 11 كيليز 
حراكش، 41111، حراكش املغرب

GROW MORE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار أكيود 
إقاحة اإلحسان ع ارة 1) الطابق 
3 الشقة رقم 19 حراكش 41111 

حراكش املغرب.
تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.91843
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ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم تعيين) ((1(1 يناير) ((1 املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 

املشوق املخسار ك سي1 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 السجارية ب راكش بساريخ)

1)1))تمت رقم)4)1143.

664I

NOBLACTION

جينيواي دجيتال أجن�سي
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقاحة األحي1ة 

3 الطابق األول رقم 15، 41111، 

حراكش املغرب

جينيواي دجيسال أجن�سي شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

برادي ) ع ارة 746 شقة 16 

اسكجور حراكش - 41111 حراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115199

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

جينيواي دجيسال أجن�سي.

الرسو7) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البيانية

دراسة وتص يم املواقع أو غي1ها.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 16 شقة) (746 ع ارة) (( برادي)
حراكش) (41111 (- اسكجور حراكش)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
االدري�سي) اس اعيل  السيد 
 111 بقي ة) حصة  (111 (: لعروبي)

درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
االدري�سي) اس اعيل  السيد 
تجزئة) اسكجور  عنوانه)ا)) لعروبي 
برادي)))ع ارة)746)شقة)16)حراكش)

41111)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
االدري�سي) اس اعيل  السيد 
تجزئة) اسكجور  عنوانه)ا)) لعروبي 
برادي)))ع ارة)746)شقة)16)حراكش)

41111)حراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 السجارية ب راكش بساريخ)

1)1))تمت رقم)114349.
665I

EURODEFI

DATALP AFRIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
DATALP AFRIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 
السصفية)

 PLATEAU وعنوان حقرها اإلجس اعي
 12 ETAGE 4 LOT(BAB(EL(KHEIR
 LOT 9 ZONE 1 SECTEUR 12 -

111) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.393187

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تقرر حل) ((1(1 حاي) ((8 في) املؤرخ 
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
حبلغ رأس الها) (DATALP AFRIQUE
حقرها) وعنوان  درهم  (111.111
 PLATEAU 1( ETAGE 4 اإلجس اعي)
 LOT BAB EL KHEIR LOT 9 ZONE
الدار) (1( SECTEUR( 12( -( 2000
خسارة) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

ع يل حهم.
 PLATEAU(و حدد حقر السصفية ب
 1( ETAGE 4 LOT BAB EL KHEIR
 LOT 9 ZONE 1 SECTEUR 1(
املغرب)111))الدار البيضاء)املغرب.)

و عين):)
 PIERRE BERTRAND السيد)ة))
 ROUTE DE  49 وعنوانه)ا))
 CORSENT 74(11 ANTHY
 LEMAN 74(11 ANTHY LEMAN

FRANCE)ك صفي))ة))للشركة.
)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)
املسعلقة بالسصفية):)حمضر السصفية)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)737875.

666I

NOBLACTION

K-M OXYGENE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOBLACTION
نهج يعقوب املنصور إقاحة األحي1ة 
3 الطابق األول رقم 15، 41111، 

حراكش املغرب
K-M(OXYGENE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 55 شارع 
حم د الخاحس ع ارة جكار شقة 
33 جليز حراكش - 41111 حراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

115177

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 K-M (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.OXYGENE

إدارة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صالة رياضية ونادي ريا�سي واللياقة)

البدنية

اسسي1اد وتصدير.

55)شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

شقة) جكار  ع ارة  الخاحس  حم د 

حراكش) (41111 (- حراكش) جليز  (33

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

حصة) (511 (: زهي1) حراد  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد ك ال شارلس بويهي):)511 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حراد زهي1 عنوانه)ا))حسي1ة)

 41111 حراكش) (616 رقم) ب  (3

حراكش املغرب.

بويهي) شارلس  ك ال  السيد 

ريشارد) شارع  (68 فرنسا) عنوانه)ا))

لنوار)75111)باريس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

بويهي) شارلس  ك ال  السيد 

ريشارد) شارع  (68 فرنسا) عنوانه)ا))

لنوار)75111)باريس فرنسا

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 السجارية ب راكش بساريخ)

1)1))تمت رقم)114317.

667I
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OREA

FONGAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

OREA
RES(M، 20000، CASA(MAROC
FONGAL شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 35 زنقة 
النسرين بوسيجور الدار البيضاء - 

11)1) الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(91353

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
حن) أي  درهم») ((.111.111«
 (.111.111« إلى) درهم») (11.111«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)16531.
668I

OREA

SOCOMATEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

OREA
RES(M، 20000، CASA(MAROC

SOCOMATEX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 35 زنقة 
النسرين بوسيجور الدار البيضاء 
35 زنقة النسرين بوسيجور الدار 
البيضاء 11)1) الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.51379

العا7) الج ع  ب قس�سى 
يوليوز) (18 في) املؤرخ  اإلسسثنائي 
الشركة) رأس ال  رفع  تم  ((1(1

درهم») (8.511.111« قدره) ب بلغ 
إلى) درهم») (1.511.111« حن) أي 
(: طريق) عن  درهم») (11.111.111«

تقديم حصص نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 16 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)16411.
669I

NOBLACTION

TAYMOUR FOOD
عقد تسيي1 حر ألصل تجاري))األشخاص)

املعنويون)
عقد تسيي1 حر ألصل تجاري

TAYMOUR FOOD
 (6 ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ قي)
 BOUCHAHIN أعطى) ((119 دجن16)
السجاري) بالسجل  املسجل  (FOOD
باملحك ة السجارية ب راكش) (86457
السجاري) لألصل  الحر  التسيي1  حق 
الكائن ب شارع عبد الكريم الخطابي)
 ( وحشرق) (1 حشرق) املسمى  امللك 
 41111 (- حراكش) جليز  1و)) حمل)
 TAYMOUR حراكش املغرب لفائدة)
 11 تبسدئ حن) سنة  (( ملدة) (FOOD
دجن16) (31 في) وتنسهي  ((1(1 يناير)
قي سه) شهري  حبلغ  حقابل  ((1(1

45.111)درهم.
671I

Sté FERRETERIA BOUJIDA SARL AU

 Sté FERRETERIA BOUJIDA
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 Sté FERRETERIA BOUJIDA SARL
AU

الحسي ة، 111)3، الحسي ة 
املغرب

 Sté FERRETERIA BOUJIDA SARL
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي حركز 

سنادة بني بوفراح - 113)3 
الحسي ة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 39

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((8

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 Sté (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FERRETERIA BOUJIDA SARL AU

بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

العقاقي1 بالج لة.

حركز) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

سنادة بني بوفراح)-)113)3)الحسي ة)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: بوجيدة) السيد رضوان 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد رضوان بوجيدة عنوانه)ا))

 3(113 اسنادة) يونس  سيدي  دوار 

الحسي ة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد رضوان بوجيدة عنوانه)ا))

 3(113 اسنادة) يونس  سيدي  دوار 

الحسي ة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) بسارجيست  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)1)/19.

671I

GHIZLANE DOUBLANE

NORTH AFRICA P.V.C
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 ع ارة العبدي شارع حم د 

السادس، 4111)، الجديدة املغرب

NORTH AFRICA P.V.C شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

 RUE 67 وعنوان حقرها اإلجس اعي

 AZIZ(BELLAL 2EME(ETAGE,

 N°3 MAARIF - CASABLANCA -

7111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

468989

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.NORTH AFRICA P.V.C

(: بإيجاز) الشركة  غرض 

 MENUISERIE EN P.V.C ET

.ALUMINIUM

 RUE 67 (: عنوان املقر االجس اعي)

 AZIZ( BELLAL( 2EME( ETAGE,

 N°3( MAARIF( -( CASABLANCA( -

7111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: ابراهيم) املؤدن  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: السيد املؤدن عبد السال7)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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عنوانه)ا)) ابراهيم  املؤدن  السيد 

436)حي الهدى) اقاحة الع ران شقة)

4111))اكادير املغرب.

السال7) عبد  املؤدن  السيد 

املسي1ة) حي  ((6 س) بلوك  عنوانه)ا))

ايت حلول)4111))ايت حلول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) ابراهيم  املؤدن  السيد 

436)حي الهدى) اقاحة الع ران شقة)

4111))اكادير املغرب

السال7) عبد  املؤدن  السيد 

املسي1ة) حي  ((6 س) بلوك  عنوانه)ا))

ايت حلول)4111))ايت حلول املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)16999.

67(I

GHIZLANE DOUBLANE

BAFALDO
إعالن حسعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 ع ارة العبدي شارع حم د 

السادس، 4111)، الجديدة املغرب

BAFALDO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد»

 N° 336 : وعنوان حقرها االجس اعي

 HAY EL FARAH RUE JAMAA

 ZAITOUNA(SAADA(III - 24000

الجديدة املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.65(1

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)9))يوليوز)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)

 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):

نفالي) للسيد  حصة  (1111 تفويت)

حم د

 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):

تغيي1 حسي1 الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

على) ينص  الذي  (: (1( رقم) بند 
حايلي):)تعيين حم د نفالي حسي1 جديد)

للشركة
 بند رقم)7):)الذي ينص على حايلي):

 1111 يسكون رأس حال الشركة حن)
حصة هي اآلن في حلك السيد نفالي)

حم د الشريك الوحيد
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ)15)غشت)

1)1))تمت رقم)539.
673I

GHIZLANE DOUBLANE

LE PLANCHER MAZAGAN
إعالن حسعدد القرارات

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 ع ارة العبدي شارع حم د 
السادس، 4111)، الجديدة املغرب

 LE PLANCHER MAZAGAN
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
وعنوان حقرها االجس اعي : 
 RES REDA RUE MED EL

GHAZOUZNI - 24000 الجديدة 
املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.6767
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
1)1))تم اتخاذ) 11)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية):)
 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):

تخفيض حن رأس حال الشركة
 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):

رفع رأس حال الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)
 بند رقم)7):)الذي ينص على حايلي):

الشركة3111111  حال  رأس  يبلغ 
درهم حسكون حن31111)حصة هي في)
حلك الشريك الوحيد السيد حسن)

السباعي)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالجديدة بساريخ)15)غشت)

1)1))تمت رقم)538.
674I

EURODEFI

EOL GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
EOL GROUP شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي زهر1 رقم 
35 سيدي حعروف الدار البيضاء 

زهر1 رقم 35 سيدي حعروف الدار 
البيضاء 1111) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.3711(5

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تقرر حل) 4))غشت) املؤرخ في)
 EOL(شركة ذات املسؤولية املحدودة
 11.111 رأس الها) حبلغ  (GROUP
درهم وعنوان حقرها اإلجس اعي زهر1 
رقم)35)سيدي حعروف الدار البيضاء)
سيدي حعروف الدار) (35 رقم) زهر1)
البيضاء) الدار  ((1111 البيضاء)
املغرب نتيجة ل):)خسارة ع يل حهم.

زنقة) ب  السصفية  حقر  حدد  و 
 5 الطابق) شهرزاد3) إقاحة  س ية 
رقم))))النخيل املغرب)1361))الدار)

البيضاء)املغرب.)
و عين):)

 LAUTFI AIT EL HADJ((السيد)ة
 LOT FADILA 3 RTE وعنوانه)ا))
املغرب) (AIN CHKEF 31151 FES

ك صفي))ة))للشركة.
وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)
حل) حمضر  (: بالسصفية) املسعلقة 

الشركة
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)3)7436.
675I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE ECO-COPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT
 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC
STE(ECO-COPRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي القدس 
شارع حم د السادس اقاحة حدائق 
الشرق الطابق الثاني الشقة رقم 

14) - 61111 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

35445
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ECO-COPRO
وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقارية
ادارة البنايات

الشقق،) البنايات،) تنظيف 
املحالت واملساجر.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
القدس شارع حم د السادس اقاحة)
حدائق الشرق الطابق الثاني الشقة)

رقم)14))-)61111)وجدة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 511 (: كرضاوي) سعد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
511)حصة) (: السيد زهي1 هشوحي)

بقي ة)111)درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد سعد كرضاوي عنوانه)ا))
السادس) حم د  شارع  القدس  حي 
رقم) الشقة  الشرق  حدائق  اقاحة 

14) 61111)وجدة املغرب.
السيد زهي1 هشوحي عنوانه)ا))حي)
رقم) السادس  حم د  شارع  القدس 

414 61111)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد سعد كرضاوي عنوانه)ا))
السادس) حم د  شارع  القدس  حي 
رقم) الشقة  الشرق  حدائق  اقاحة 

14) 61111)وجدة املغرب
السيد زهي1 هشوحي عنوانه)ا))حي)
رقم) السادس  حم د  شارع  القدس 

414 61111)وجدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((4 بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم)1761.
676I

Cabinet Abdelaziz Almechatt

 ATLAS POUR LA
 FABRICATION DES

 PRODUITS VÉTÉRINAIRES
ET INSECTICIDE

شركة املساه ة
توسيع نشاط الشركة)

Cabinet Abdelaziz Almechatt
 avenue(Hassan(II, 83، 20130،

Casablanca Maroc
 ATLAS POUR LA FABRICATION
 DES PRODUITS VÉTÉRINAIRES
ET INSECTICIDE شركة املساه ة

وعنوان حقرها االجس اعي الحي 
الصناعي ٱوالد صالح بوسكورة - 

)718) الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.9(875

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يونيو) ((6 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):)

إنساج حواد السج يل والنظافة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)739711.

677I

FB(H CONSEILS

CHIRKO TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FB(H CONSEILS
 N°05 BLOC(P(CITE(LA
 RÉSISTANCE، 45000،
OUARZAZATE MAROC

CHIRKO TRAV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 
الوحدة ج اعة تازناخت,ورزازات - 

45111 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

119(1
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CHIRKO TRAV
حقاولة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البناء)واألشغال املخسلفة
حفر اآلبار

السقي بالسنقيط.
حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- تازناخت,ورزازات) ج اعة  الوحدة 

45111)ورزازات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد حم د شي1كو):)711)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 311 (: حسعود) حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حسعود  حم د  السيد 

حي النخيل بلدية أكدز إقليم زاكورة)
47911)زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) شي1كو  حم د  السيد 
ورزازات) الوحدة  حي  (1(17 رقم)

45111)ورزازات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات بساريخ)15)غشت)

1)1))تمت رقم)-.

678I

BUSINESS WAYS

RIAD MONIKA DE SAINT-

AY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

BUSINESS WAYS

 RUE(CAMILLE(CABANA,

 IMMEUBLE(N°10, APPT. N°12,

 HIVERNAGE- MARRAKECH-،

40000، MARRAKECH(MAROC

 RIAD(MONIKA(DE(SAINT-AY

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي : رقم 9) ’ 

حارت صورة ’ زاوية لحدر - 41111 

حراكش املغرب.

قفل السصفية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.14617

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)31)يوليوز)1)1))تقرر حل)

 RIAD( MONIKA( DE( SAINT-AY

شركة ذات املسؤولية املحدودة حبلغ)
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

حارت) (’ ((9 رقم) اإلجس اعي  حقرها 
صورة)’)زاوية لحدر)-)41111)حراكش)

املغرب نتيجة لحل ودي.

و عين):)

 Eric,( Robert, السيد)ة))

 61 وعنوانه)ا)) (Louis ZONCA

 BOULEVARD DE CLICHY 75118

)ة)) ك صفي) (PARIS FRANCE

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)

 FRANCE(بساريخ)31)يوليوز)1)1))وفي

.-(75018(PARIS(FRANCE

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((6 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114987.

679I

س-اطلس

CURRENCY PERFECT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41، 3111)، بني حالل 

املغرب

CURRENCY PERFECT شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي الزنقة ) 

بياض الص عة 1 - 3111) بني حالل 

املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8143

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تقرر) ((1(1 يوليوز) (16 في) املؤرخ 

ذات حسؤولية حمدودة) حل شركة 

 CURRENCY الوحيد) الشريك  ذات 

 111.111 رأس الها) حبلغ  (PERFECT

اإلجس اعي) حقرها  وعنوان  درهم 

الزنقة)))بياض الص عة)1)-)3111) 

السوقف) (: بني حالل املغرب نتيجة ل)

السا7 لنشاط الشركة.

و حدد حقر السصفية ب زنقة ايت)

حدوش القصيبة)-)3151))القصيبة)

املغرب.)
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و عين):)
الح وحي) حنان  السيد)ة))
حدوش) ايت  زنقة  وعنوانه)ا))
املغرب) القصيبة  ((3151 القصيبة)

ك صفي))ة))للشركة.
)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني حالل بساريخ)17)غشت)

1)1))تمت رقم))45.
681I

س-اطلس

ALITILAF PRIVE
إعالن حسعدد القرارات

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41، 3111)، بني حالل 
املغرب

ALITILAF PRIVE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : اقاحة 
احنية شارع 1) غشت - 3111) بني 

حالل املغرب.
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.4145

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
املؤرخ في)14)يوليوز)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)
قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):)
تفويت السيد بريك فهد)1111)حصة)
لفائدة) (1111 اصل) حن  اجس اعية 
تفويت) الهادي؛) عبد  افكي1  السيد 
 1111 حم د) بل حجوب  السيد 
 1111 اصل) حن  اجس اعية  حصة 
لفائدة السيدة بوصكي نج ة؛السيد)
افكي1 عبد الهادي يس16ع ب)311)حصة)
اجس اعية لفائدة ابنسه اآلنسة افكي1)
الهادي) عبد  افكي1  ؛السيد  احي ة)
يس16ع ب)311)حصة اجس اعية لفائدة)
صفاء؛السيد) افكي1  اآلنسة  ابنسه 
افكي1 عبد الهادي يس16ع ب)311)حصة)
اجس اعية لفائدة ابنسه اآلنسة افكي1)

هاجر؛السيد افكي1 عبد الهادي يس16ع)

ب)311)حصة اجس اعية لفائدة ابنسه)

اآلنسة افكي1حريم

 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):

اسسقالة السيد بريك فهد حن حهاحه)

ك سي1 للشركة وتعيين السيد افكي1)

عبد الهادي ك سي1 وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

الذي ينص على) (: و8) (7 بند رقم)
حدد) (: رأس املال االجس اعي) (: حايلي)

 5111 511.111)درهم حوزع على) في)

للحصة) درهم  (111 فئة) حن  حصة 

السيد) (: السالي) الشكل  على  حوزعة 

حصة) ((811 الهادي) عبد  افكي1 

نج ة) بوصكي  السيدة  ؛) اجس اعية)

اآلنسة) ؛) اجس اعية) حصة  (1111

311)حصة اجس اعية)؛  افكي1 احي ة)

حصة) (311 صفاء) افكي1  آلنسة 

اجس اعية)؛)ابنسه اآلنسة افكي1 هاجر)

اآلنسة) ؛) اجس اعية) حصة  (311

افكي1حريم)311)حصة اجس اعية.

على) ينص  الذي  (: (4( رقم) بند 

تعيين السيد افكي1) (: التسي1) (: حايلي)

للشركة) وحيد  ك سي1  الهادي  عبد 

ملدة غي1 حمدودة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني حالل بساريخ)8))غشت)

1)1))تمت رقم)1)1)/451.

681I

س-اطلس

ALITILAF COLLEGE LYCEE
إعالن حسعدد القرارات

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41، 3111)، بني حالل 

املغرب

 ALITILAF COLLEGE LYCEE

»شركة ذات املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : اقاحة 

خليفة شارع 1) غشت - 3111) بني 

حالل املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.5777

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
املؤرخ في)14)يوليوز)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)
على) ينص  الذي  (: (1 رقم) قرار 
بل حجوب) السيد  تفويت  (: حايلي)
حن) اجس اعية  حصة  (1511 حم د)
افكي1) السيد  لفائدة  (1511 اصل)
عبد الهادي؛تفويت السيد بريك فهد)
اصل) حن  اجس اعية  حصة  (1(51
لفائدة السيدة بوصكي نج ة) (1(51
ب) يس16ع  الهادي  عبد  افكي1  ؛السيد 
ابنسه) لفائدة  اجس اعية  حصة  (311
افكي1) ؛السيد  احي ة) افكي1  اآلنسة 
حصة) (311 ب) يس16ع  الهادي  عبد 
اجس اعية لفائدة ابنسه اآلنسة افكي1)
صفاء)؛السيد افكي1 عبد الهادي يس16ع)
ب)311)حصة اجس اعية لفائدة ابنسه)
اآلنسة افكي1 هاجر؛السيد افكي1 عبد)
الهادي يس16ع ب)311)حصة اجس اعية)

لفائدة ابنسه اآلنسة افكي1حريم)
قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي)
:)اسسقالة السيد بريك فهد حن حهاحه)
ك سي1 للشركة وتعيين السيد افكي1)

عبد الهادي ك سي1 وحيد للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)
الذي ينص على) (: و8) (7 بند رقم)
:)حدد) :)رأس املال االجس اعي) (: حايلي)
 5111 511.111)درهم حوزع على) في)
للحصة) درهم  (111 فئة) حن  حصة 
السيد) (: السالي) الشكل  على  حوزعة 
حصة) (((51 الهادي) عبد  افكي1 
نج ة) بوصكي  السيدة  ؛) اجس اعية)
اآلنسة) ؛) اجس اعية) حصة  (1(51
اجس اعية) حصة  (311 احي ة) افكي1 
حصة) (311 صفاء) افكي1  ؛آلنسة 
اجس اعية)؛)ابنسه اآلنسة افكي1 هاجر)
اآلنسة) ؛) اجس اعية) حصة  (311

افكي1حريم)311)حصة اجس اعية
بند رقم)19و))4):)الذي ينص على)
تعيين السيد افكي1) (: التسي1) (: حايلي)
للشركة) وحيد  ك سي1  الهادي  عبد 

ملدة غي1 حمدودة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني حالل بساريخ)17)غشت)

1)1))تمت رقم)1)1)/453.

68(I

FLEXIFORM

FLEXIFORM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLEXIFORM
13 زنقة اح د املجاطي اقاحة االلب 
طابق 1 رقم 8 املعاريف البيضاء، 

1331)، الدار البيضاء املغرب
FLEXIFORM شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 13 زنقة 
اح د املجاطي اقاحة االلب طابق 1 
رقم 8 املعاريف البيضاء - 1331) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469587

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FLEXIFORM
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السجهيزات واالثاث املكاتب واملنزلية.
زنقة) (13 (: عنوان املقر االجس اعي)
 1 اح د املجاطي اقاحة االلب طابق)
 (1331 (- البيضاء) املعاريف  (8 رقم)

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)



11451 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

 1.111 (: حروط) احل  السيدة 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حروط  احل  السيدة 
 6 رقم) فيال  املهدي  تجزئة  لساسفة 
1191))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حروط  احل  السيدة 
 6 رقم) فيال  املهدي  تجزئة  لساسفة 
1191))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743511.

683I

VR MATERIEL

VR MATERIEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

VR MATERIEL
13 زنقة اح د املجاطي اقاحة االلب 
طابق 1 رقم 8 املعاريف البيضاء، 

1331)، الدار البيضاء املغرب
VR MATERIEL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 13 زنقة 
اح د املجاطي اقاحة االلب طابق 1 
رقم 8 املعاريف البيضاء - 1331) 

الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.379313

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)1))يوليوز)1)1))تم تمويل)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»13)زنقة اح د املجاطي اقاحة االلب)
(- البيضاء) املعاريف  (8 رقم) (1 طابق)
إلى) املغرب») البيضاء) الدار  ((1331
 95 »املج ع السكني الض ان اقاحة)
(- البيضاء) الدار  الشق  عين  (3 رقم)

1471))الدار البيضاء)املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744196.

684I

MM FINANCE

GARDEN BEN YOUSSEF
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MM FINANCE
 APPRT(B 33 RUE(MOHAMED
 BAQAL IMM HELIT GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

GARDEN BEN YOUSSEF شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي درب 

العنبوب رقم ) حراكش املدينة - 
111)4 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115791

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GARDEN BEN YOUSSEF
حقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حطعم.
درب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- املدينة) حراكش  (( رقم) العنبوب 

111)4)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 111 (: حارية) النفساني  السيدة 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة النفساني حارية عنوانه)ا))
181)بساتين املنزه ج اعة املنزه) فيال)

41111)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة النفساني حارية عنوانه)ا))
181)بساتين املنزه ج اعة املنزه) فيال)

41111)حراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ) ب راكش  السجارية 
رقم) تمت  ((1(1 غشت) ((6

.M08_20_2119858

685I

gefoco

ASBAA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU
 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،
46000، safi(maroc

ASBAA شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي الرقم 
473 تجزئة الزيسون جزولة اسفي - 

46111 اسفي املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11617

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (18
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ASBAA
غرض الشركة بإيجاز):)خياطة.

الرقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- تجزئة الزيسون جزولة اسفي) (473

46111)اسفي املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
(: الشركة) رأس ال  حبلغ 
100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: اقسيب) عزالدين  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 1111 (: اقسيب) عزالدين  السيد 
بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد عزالدين اقسيب عنوانه)ا))
الرقم)473)حي الزيسون جزولة اسفي)

46111)اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد عزالدين اقسيب عنوانه)ا))
الرقم)473)حي الزيسون جزولة اسفي)

46111)اسفي املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (13 بساريخ) بآسفي  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)-.

686I

BURCICA

LLD FINANCES
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BURCICA
)43 زنقة حصطفى املعاني املكسب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء، 
1611)، الدار البيضاء املغرب
LLD FINANCES شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 11 زنقة 
ليبي1تي الطابق 3 الشقة 5 - 1)11) 

الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471((3

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 LLD (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FINANCES
(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 
واملالية) القانونية  االستشارات 

واملحاسبتية واالجس اعية)؛
تنظيم ج يع أنظ ة املعلوحات) (-

للشركات)؛
التشخيصات) ج يع  إنجاز  (-
والقانونية) االقسصادية  والدراسات 
واملالية) والضريبية  واملحاسبتية 

واالجس اعية.
دراسة وصياغة ج يع األع ال) (-
اإلجراءات) إت ا7 ج يع  حع  والعقود 
يسعلق) في ا  سي ا  وال  الصلة،) ذات 

بالشركات)؛
-)املشاركة في رأس املال أو االرتباط)
أو االتفاق بأي شكل حن األشكال حع)
أو) املج وعات  أو  املنظ ات  ج يع 
الشركات التي تقو7 بنفس األنشطة)
أو األنشطة امل اثلة أو السك يلية التي)

قد تعزز تمقيق هدف الشركة)؛
الع ليات) ج يع  عا7،) وبشكل  (-
املسعلقة بشكل حباشر أو غي1 حباشر)
املحس ل) حن  التي  أو  الشركة  بهدف 
وكذلك) وتطويره  تمقيقه  تعزز  أن 
املشاركة املباشرة أو الغي1 املباشرة،)
في الشركات) بأي شكل حن األشكال،)
التي تسعى لسمقيق أهداف ح اثلة أو)

ذات صلة..
زنقة) (11 (: عنوان املقر االجس اعي)
 (11(1 (- (5 3)الشقة) ليبي1تي الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 111 (: العزيز شادي) السيد عبد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

شادي) العزيز  عبد  السيد 

الع ارة) حوحيدين  إقاحة  عنوانه)ا))

الدار) ((1571  4 رقم) الشقة  ((6

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

شادي) العزيز  عبد  السيد 

الع ارة) حوحيدين  إقاحة  عنوانه)ا))

6))الشقة رقم)1571))الدار البيضاء)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744153.

687I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE RIF DIS SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°1(

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME(ETAGE

 B,ALHOCEIMA، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

STE RIF DIS SARL AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي )1 شارع 

باحاكو احزورن الحسي ة - 111)3 

الحسي ة املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(379

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يناير) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):)
سفيان) )ة)) السيد) تفويت 
بوعياش)1.111)حصة اجس اعية حن)
السيد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)
يناير) ((( حم د أقرقاش بساريخ) )ة))

.(1(1
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالحسي ة بساريخ)8))يناير)

1)1))تمت رقم)13.
688I

ESPACE COMPETENCES SARL

 MATBAAT REDOUANE
MULTISERVICES SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL
شارع القي1اوان، ع ارة 13، شقة 
 BOITE(POSTAL : .1، العيون(
70000 ،.1349، العيون املغرب

 MATBAAT REDOUANE
 MULTISERVICES SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي الرحلة 
شارع احليلي العيون - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3(743

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((6
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 MATBAAT REDOUANE (:

.MULTISERVICES SARL AU

ج يع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

أع ال الطباعة واإلعالن.

عنوان املقر االجس اعي):)حي الرحلة)
شارع احليلي العيون)-)71111)العيون)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيد ابراهيم االدري�سي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 1111 (: السيد ابراهيم االدري�سي)

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

االدري�سي) ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا))زنقة املنصورية رقم)73)حي)
العيون) (71111 العيون) (11 الوحدة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

االدري�سي) ابراهيم  السيد 
عنوانه)ا))زنقة املنصورية رقم)73)حي)
العيون) (71111 العيون) (11 الوحدة)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

7))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/1971.

689I

FIDULIMAR

AZOUVI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

AZOUVI شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 1761 

الحي املح دي - 45111 ورزازات 

املغرب.
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رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4115
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((1(1 غشت) (1( في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
حن) أي  درهم») (1.511.111«
 (.111.111« إلى) درهم») (511.111«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات بساريخ)8))غشت)

1)1))تمت رقم)319.
691I

GLOBAL BUSINESS CONSULTING

BONITA SKIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 GLOBAL BUSINESS
CONSULTING

 RUE ABOU AL HASSAN
 AL(MARINI(IMM. AMIRA
 2 MEKNES(RUE(ABOU(AL
 HASSAN AL MARINI IMM.
 AMIRA 2 MEKNES، 50300،

MEKNES MAROC
BONITA SKIN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
 N°11 وعنوان حقرها اإلجس اعي
 OUJEH AROUSS COMPLEXE
 NON(VOYANTS(MEKNES -

51111 حكناس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(71(5

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تقرر) ((1(1 يوليوز) (13 في) املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة)
رأس الها) حبلغ  (BONITA SKIN
حقرها) وعنوان  درهم  (111.111
 N°11 OUJEH AROUSS اإلجس اعي)
 COMPLEXE NON VOYANTS
حكناس املغرب) (MEKNES( -(50000

.anticipée volontaire(:(نتيجة ل

 RCE EL و حدد حقر السصفية ب)

 MEHDI(,(RUE(BADER(EL(KOBRA

 ,APPT( N°8( MEKNES( -( 50000

حكناس املغرب.)

و عين):)

السيد)ة))عبد الرح ان الرح اني)

 RCE( EL(MEHDI( ,( RUE وعنوانه)ا))

 BADER( EL( KOBRA( ,APPT( N°8

املغرب) حكناس  (MEKNES 51111

ك صفي))ة))للشركة.

وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

 RCE EL MEHDI(:(املسعلقة بالسصفية

 ,( RUE( BADER( EL(KOBRA( ,APPT

N°8 MEKNES

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) ب كناس  السجارية 

رقم) تمت  ((1(1 غشت) (15

.414111(1116688

691I

FISCALITY CONSULTING CENTER

DIGITECHIUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM(B(IMM 38 3EME

 ETAGE(APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

DIGITECHIUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حلكية 

حسجر، 56) شارع حوالي عبد هللا 

ع ارة طيبة أ, شقة رقم 11 الطابق 

الرابع ب راكش - 41111 حراكش 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115837

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.DIGITECHIUM

وكالة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اإلتصاالت الرق ية.

حلكية) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

هللا) عبد  حوالي  شارع  ((56 حسجر،)

الطابق) (11 ع ارة طيبة أ,)شقة رقم)

حراكش) (41111 (- ب راكش) الرابع 

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: ارزاحة) يوسف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد ح زة النعيمي):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) النعيمي  ح زة  السيد 
حوحن) سيدي  ((( زنقة) (114 رقم)

البيضاء) الدار  ((1411 البيضاء)

املغرب.

عنوانه)ا)) ارزاحة  يوسف  السيد 

كل يم) ((51 شارع حوالي رشيد رقم)

81111)كل يم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) ارزاحة  يوسف  السيد 

كل يم) ((51 شارع حوالي رشيد رقم)

81111)كل يم املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)4)1151.

69(I

FIDULIMAR

AZOUVI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،
OUARZAZATE MAROC

AZOUVI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 1761 
الحي املح دي - 45111 ورزازات 

املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.4115

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 غشت) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):)
خديجة زغري) )ة)) تفويت السيد)
أصل) حن  اجس اعية  حصة  ((.511
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (5.111

ج ال اخالي بساريخ))1)غشت)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات بساريخ)8))غشت)

1)1))تمت رقم)319.

693I

LE PREMIER CONSEIL

MZ MOTORS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH،

40000، MARRAKECH(MAROC
MZ MOTORS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي الطابق 
االر�سي حمل رقم 15ب املنطقة 

الصناعية املسار املنارة جليز حراكش 
-. حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
115871

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (15
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 MZ (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MOTORS
-شراء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الدراجات) أنواع  ج يع  وإصالح  بيع 

النارية وامللحقات ذات الصلة
أو) )تاجر  والسصدير) االسسي1اد  (-

وسيط)
-نقل البضائع بالسيارات التي تقل)
15طن النقل) ح ولتها املعس دة عن)

الحضري.
-)تنظيف املركبات.

الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
املنطقة) 15ب  رقم) حمل  االر�سي 
الصناعية املسار املنارة جليز حراكش)

-.)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد شكيب حوعة):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: حمسن) الزحراني  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) حوعة  شكيب  السيد 
عين حزوار تجزئة ياس ينة فيال رقم)

)11)حراكش.)حراكش املغرب.
السيد الزحراني حمسن عنوانه)ا))
حراكش.) (111 رقم) السعادة  تجزئة 

حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حوعة  شكيب  السيد 
عين حزوار تجزئة ياس ينة فيال رقم)

)11)حراكش.)حراكش املغرب.

السيد الزحراني حمسن عنوانه)ا))

حراكش.) (111 رقم) السعادة  تجزئة 

حراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)115145.

694I

شركة ألسي1فيد ش.7.7

PLAFRAG-AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألسي1فيد ش.7.7
زنقة 11 رقم )1 حي النجاح 

خنيفرة، 54111، خنيفرة املغرب

PLAFRAG-AGRI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 15 
رقم 5)7 حي النهضة حريرت,خنيفرة 

- 54111 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3389

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PLAFRAG-AGRI

التسيي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالسسغالل الفالحي.
 15 زنقة) (: عنوان املقر االجس اعي)
5)7)حي النهضة حريرت,خنيفرة) رقم)

-)54111)خنيفرة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد املصطفى بوزهاير):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

بوزهاير) املصطفى  السيد 

عنوانه)ا))زنقة)15)حي النهضة حريرت)

54451)حريرت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

بوزهاير) املصطفى  السيد 

عنوانه)ا))زنقة)15)حي النهضة حريرت)

54451)حريرت املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

1))غشت) االبسدائية بخنيفرة بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)/183.

695I

CAF MANAGEMENT

GREEN SOIL MOROCCO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين حسي1 جديد للشركة

GREEN SOIL MOROCCO

الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء، 

11)1)، الدار البيضاء املغرب

 GREEN SOIL MOROCCO

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

يعقوب املنصور زنقة الحاج جياللي 

العوفي1 الرقم 16 - 11)1) الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.317963

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تم تعيين) 11)يوليوز) املؤرخ في)

حسي1 جديد للشركة السيد)ة))حو�سى)

طه ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)37)741.

696I

CAF MANAGEMENT

GREEN SOIL MOROCCO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GREEN SOIL MOROCCO
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهناء، 
11)1)، الدار البيضاء املغرب
 GREEN SOIL MOROCCO

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
يعقوب املنصور زنقة الحاج جياللي 
العوفي1 الرقم 16 - 11)1) الدار 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.317963

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يوليوز) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))حبارك كافا)911 
 1.111 أصل) حن  اجس اعية  حصة 
طه حو�سى) )ة)) حصة لفائدة السيد)

بساريخ)11)يوليوز)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)37)741.
697I

حقاولة في الحسابات

NOUR AL FERDAOUS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة)

حقاولة في الحسابات
)6 شارع حم د الخاحس ا ص.. ب 

334، 111)3، الحسي ة املغرب
NOUR AL FERDAOUS شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها االجس اعي حي دوالي 
أجدير - 111)3 الحسي ة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(799
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ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 غشت) (17 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):)

لألجهزة) والبيع  والسوزيع  الس ثيل 

املنزلية ذات االستهالك الكبي1..

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ) بالحسي ة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)451.

698I

»FIDUSSINE(’SARL

 NOUR MEKNES
 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

»FIDUSSINE ‹SARL
شارع وقعة الزالقة اقاحة طارق 

الشقة رقم 5 الطابق الثالث املدينة 

الجديدة حكناس، 51111، حكناس 

املغرب

 NOUR MEKNES MATERIAUX

DE CONSTRUCTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي املنصور 9 

ع ارة س5 حسجر رقم 13 - 51151 

حكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51353

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 NOUR(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

 MEKNES MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION

بيع حواد) (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء)واالشغال العاحة.

املنصور) (: عنوان املقر االجس اعي)
9)ع ارة س5)حسجر رقم)13)-)51151 

حكناس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 511 (: املنعم) عبد  املاحي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
511)حصة) (: السيد اوبانة حم د)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد املاحي عبد املنعم عنوانه)ا))
 1 املنصور) (3 7الطابق) باء) ع ارة 

51151)حكناس املغرب.
عنوانه)ا)) حم د  اوبانة  السيد 
ع ارة ا19)رقم)14)املنصور)1 51151 

حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد املاحي عبد املنعم عنوانه)ا))
 1 املنصور) (3 7الطابق) باء) ع ارة 

51151)حكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (1( بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)4)3).
699I

ائس انية زهي1

GROW MORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 تس ية الشركة

ائس انية زهي1
زنقة ابن عائشة ع ارة باريس 

الطابق السالت حكسب رقم 11 كيليز 
حراكش، 41111، حراكش املغرب

GROW MORE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجس اعي دوار 
اكيوض اقاحة االحسان ع ارة 1) 
الطابق 3 الشقة رقم 19 حراكش 

41111 حراكش املغرب.
تغيي1 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
91843

)ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم تغيي1) ((1(1 يناير) ((1 في) املؤرخ 

 GROW« حن) الشركة  تس ية 

 LUXURY PRO« إلى) («MORE

.«(MOTO

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز) ((1 السجارية ب راكش بساريخ)

1)1))تمت رقم)4)1143.

711I

AERIA (A

AERIA 2A

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

AERIA 2A

 LOT 189 ZONE(INDUSTRIELLE

 SUD OUEST MOHAMMEDIA

 ،AIN(HARROUDA، 28810

MAROC املح دية

AERIA 2A شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 189 

املنطقة الصناعية الجنوبة الغربية 

املح دية - 8811) املح دية املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.18311

العا7) الج ع  ب قس�سى 

يونيو) (31 في) املؤرخ  اإلسسثنائي 

الشركة) رأس ال  رفع  تم  ((1(1

درهم») (3.511.111« قدره) ب بلغ 

إلى) درهم») (7.111.111« حن) أي 

: طريق) عن  درهم») (11.511.111« 

الشركة) ديون  حع  حقاصة  إجراء)

املحددة املقدار واملسسمقة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)876.

711I

jilovta sarl

STE BELFORT CALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS 7 n° 15، 60030، OUJDA

MAROC

STE BELFORT CALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي طريق ابن 

الخطيب رقم 4) الطابق الثالت 

الشقة 6 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

35463

 11 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BELFORT CALL

حركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

اتصاالت.

طريق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

ابن الخطيب رقم)4))الطابق الثالت)

الشقة)6)-)61111)وجدة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

511)حصة) السيد حنفي حم د):)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد ت يمي سفيان):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حنفي حم د عنوانه)ا))حي)

االندلس طريق الي ن رقم17 61111 

وجدة املغرب.
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عنوانه)ا)) سفيان  ت يمي  السيد 
 (3 رقم) الجبلية  طريق  القدس  حي 

61111)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد حنفي حم د عنوانه)ا))حي)
االندلس طريق الي ن رقم17 61111 

وجدة املغرب
عنوانه)ا)) سفيان  ت يمي  السيد 
 (3 رقم) الجبلية  طريق  القدس  حي 

61111)وجدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((6 بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم)1785.
71(I

حجي وشركائه

Mizan Arbitration
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

حجي وشركائه
8) شارع حوالي يوسف، 1171)، 

الدارالبيضاء املغرب
Mizan Arbitration شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي زاوية زنقة 
 LE PETIT حوزار وشارع أنفا ع ارة

PARADIS الطابق السابع - 1331) 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
468645

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 Mizan(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.Arbitration
-تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
لحل) البديلة  املساطر  كل  وتسيي1 
والقواعد) للقانون  طبقا  النزاعات 

واألعراف السجارية.

االدارية) الوسائل  -تقديم 
والسكنولوجية) واللوجستيكية 
سي1) لحسن  الضرورية  والبشرية 

املساطر البديلة لحل النزاعات.
-كراء)الفضاءات املهنية الضرورية)
لحل) البديلة  سي1املساطر  لحسن 

النزاعات.
-تسيي1 وتنظيم الدورات السكوينية)
والندوات حول املساطر البديلة لحل)

النزاعات.)
-املساه ة في تن ية الفقه املغربي)
حول املساطر البديلة لحل النزاعات.

الع ليات) ج يع  -انجازوتمقيق 
بطريقة) املرتبطة  والسجارية  املدنية 
بغرض) حباشرة  غي1  أو  حباشرة 

الشركة..
عنوان املقر االجس اعي):)زاوية زنقة)
 LE PETIT ع ارة) أنفا  وشارع  حوزار 
 (1331 (- الطابق السابع) (PARADIS

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 51.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
حصة) (451 (: حجي) أحين  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.
41)حصة) (: السيد يوسف حنان)

بقي ة)111)درهم للحصة.
حصة) (11 (: بردعي) أيوب  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
 47 عنوانه)ا)) حجي  أحين  السيد 
 (1111 دانفا) فال  كلثو7  ا7  زنقة 

الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) حنان  يوسف  السيد 
 7 حج) (7 حدخل) (1 حديقة ا7 الربيع)
رقم)93)األلفة)1111))الدار البيضاء)

املغرب.
عنوانه)ا)) بردعي  أيوب  السيد 
اقاحة يونس زنقة زكي الدين الطاو�سي)
الدار) ((1111  11 الشقة) (3 الطابق)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد نورالدين بلوزة عنوانه)ا))
اقاحة البيضاء)ع ارة)9))رقم)15)س)

حوحن)1111))الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تمت)
رقم)-.

713I

STE FIDLAMIAE SARL

NETVENTURE SOLUTIONS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL

 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3

 EME ETAGE RUE TABARIA IMM

 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

 NETVENTURE SOLUTIONS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

حم د الخاحس رقم 3 حكرر ع ارة 

حد السعد ت16يكت - 11111 سال 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

31749

 13 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.NETVENTURE SOLUTIONS

غرض الشركة بإيجاز):)-)الطباعة)

وأنشطة إنساج الرسو7 البيانية.

-)خدحات الويب.

-)وكالة اإلتصاالت.

-)إنساج وشراء)وبيع األصناف):.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

حكرر ع ارة) (3 حم د الخاحس رقم)

سال) (11111 (- ت16يكت) السعد  حد 

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد الزيات حروان أحين):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

أحين) حروان  الزيات  السيد 

تجزئة سعيد حجي ع ارة) عنوانه)ا))

سال) (11111 القنيطرة) طريق  (65(

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

أحين) حروان  الزيات  السيد 

تجزئة سعيد حجي ع ارة) عنوانه)ا))

سال) (11111 القنيطرة) طريق  (65(

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((7 بساريخ) بسال  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)34893.

714I

شركة فيدوسو

ALBOR SARL-AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة فيدوسو

)11 شارع املوحدين الحسي ة، 

111)3، الحسي ة املغرب

ALBOR(SARL-AU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي املحل 
السجاري رقم )1 الطابق االول 

قيسارية الحديقة شارع السال7 رقم 

4) الحسي ة - 111)3 الحسي ة 

املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3113

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ALBOR(SARL-AU
او) تاجر  (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وسيط في االسسي1اد والسصدير)
تاجر حنسجات السج يل بالج لة.

املحل) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
االول) الطابق  (1( رقم) السجاري 
قيسارية الحديقة شارع السال7 رقم)
الحسي ة) (3(111 (- الحسي ة) ((4

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: العالوي) زكرياء) السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 1.111 (: العالوي) زكرياء) السيد 

بقي ة)111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) العالوي  زكرياء) السيد 
حي) ياسين  ابن  هللا  عبد  زنقة  (59
حوروبيخو)111)3)الحسي ة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) العالوي  زكرياء) السيد 
حي) ياسين  ابن  هللا  عبد  زنقة  (59
حوروبيخو)111)3)الحسي ة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ) بالحسي ة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)487.

715I

أوديريك

IBN SINA GESTION -SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

أوديريك
36أ، شارع أنفا - الطابق األول 

- الدار البيضاء 36أ، شارع أنفا 

- الطابق األول - الدار البيضاء، 

1111)، الدار البيضاء املغرب

IBN(SINA(GESTION -SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 411 شارع 

إبراهيم الروداني - 1381) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471(47

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 IBN (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SINA(GESTION(-SARL

(- (: بإيجاز) الشركة  غرض 

التشريح) (- الطبية) السماليل  حخس16 

الباثولوجي

أو) املاكروسكوبية  -الدراسات 

االخسبار بالعين املجردة

الهيسسولوجية) الدراسة 

والسيسولوجية باملجهر

املعس دة) املسخصصة  السماليل 

األحياء) لعلم  حسقدحة  تقنيات  على 

الخلوي....

 411 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 (1381 (- الروداني) إبراهيم  شارع 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

3.111.111)درهم،)حقسم كالسالي):)

بنع ور) زهرة  السيدة  (-
السجاري) األصل  حن  (50% (:
 LABORATOIRE DE« املسمى)
بقي ة) («PATHOLOGIE IBN SINA

1.511.111)درهم.
الح داوي) أحنة  السيدة 
السجاري) األصل  حن  (50% (:
 LABORATOIRE DE« املسمى)
بقي ة) («PATHOLOGIE IBN SINA

1.511.111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) بنع ور  زهرة  السيدة 
كاليفورنيا) (- (5 رقم) فلوريدة  تجزئة 
البيضاء) الدار  ((1(71 البيضاء) (-

املغرب.
السيدة أحنة الح داوي عنوانه)ا))
راسين) حي  (- الفونطين) زنقة  (((

1111))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) بنع ور  زهرة  السيدة 
كاليفورنيا) (- (5 رقم) فلوريدة  تجزئة 
البيضاء) الدار  ((1(71 البيضاء) (-

املغرب
السيدة أحنة الح داوي عنوانه)ا))
راسين) حي  (- الفونطين) زنقة  (((

1111))الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)744195.

716I

METREK COMPTA PRO

KANZA OULED KADLA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER(ETAGE(N 4، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
KANZA OULED KADLA شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 
الوحدة ) حج وعة )) بلوك أ رقم 
)1 - 51)14 سيدي يميى املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.14(7
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 غشت) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))إدريس الرا�سي)
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (1.111
)ة))علي) 1.111)حصة لفائدة السيد)

كنينة بساريخ)19)غشت)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ)11 

شتن16)1)1))تمت رقم)1)/158.

717I

MOORISH

Renzo Design
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 
د، 1181)، الدار البيضاء املغرب

Renzo Design شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 4 شارع 
القائد أح د حرس سلطان الطابق 
األر�سي على الي ين - الدار البيضاء - 

1111) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471179

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
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عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 Renzo(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.Design
الديكور) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الداخلي.
شارع) (4 (: عنوان املقر االجس اعي)
الطابق) أح د حرس سلطان  القائد 
األر�سي على الي ين)-)الدار البيضاء)-)

1111))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: حركات) عادل  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 1.111 (: حركات) عادل  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) حركات  عادل  السيد 
 4 إقاحةالجراح طابق) زنقة الفوازي 
البيضاء) املستشفيات  حي  ((5 شقة)

111))الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) حركات  عادل  السيد 
 4 إقاحةالجراح طابق) زنقة الفوازي 
البيضاء) املستشفيات  حي  ((5 شقة)

111))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حركات  عادل  السيد 
 4 إقاحةالجراح طابق) زنقة الفوازي 
البيضاء) املستشفيات  حي  ((5 شقة)

111))الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)9)7441.
718I

EL ADARISSA COSEILS SARL

مظهر للسكن
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL ADARISSA COSEILS SARL
 BD(HASSAN 2 IMM(SALWA

 N4 2EME(ETAGE(BENI(MELLAL

 BENI(MELLAL، 23000، BENI
MELLAL MAROC

حظهر للسكن شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي ا7 ظهر 
اقاحة بسسان بلوك 1 رقم 3 طابق 
ار�سي بني حالل 3111) بني حالل 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11319

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
حظهر) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

للسكن.
الت1ويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للعقار
تاجر عقارات.

ا7) حي  (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 3 رقم) (1 بلوك) بسسان  اقاحة  ظهر 
بني) ((3111 حالل) بني  ار�سي  طابق 

حالل املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 451.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 51.111 (: صاليح) صالح  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
)السيد صالح صاليح):)عقار بقي ة)

411.111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) صاليح  صالح  السيد 
يوسف) اوالد  بوثاثشة  اوالد  دوار 
قصبة ثادلة)3111))بني حالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) صاليح  صالح  السيد 
يوسف) اوالد  بوثاثشة  اوالد  دوار 
قصبة ثادلة)3111))بني حالل املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني حالل بساريخ)18)غشت)

1)1))تمت رقم)481.
719I

RIF CONSEIL SARL

PNEUS STAR SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE(RUE(TITOUAN 3EM

 ETAGE(NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 PNEUS STAR SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي عاريض 
ل 145 الناظور - 111)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(1397

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 PNEUS(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.STAR SARL AU
:)-حسسورد) غرض الشركة بإيجاز)

اإلطارات
-حسسورد قطع غيار السيارات

حيكانيكي) غيار  قطع  -حسسورد 
أوتوحاتيكي.

عاريض) (: عنوان املقر االجس اعي)
الناظور) (6(111 (- الناظور) (145 ل)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد املصطفى قدراوي):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 1111 (: السيد املصطفى قدراوي)

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
قدراوي) املصطفى  السيد 

 ((( 13)شارع) عنوانه)ا))حي عاريض)

الناظور)111)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
قدراوي) املصطفى  السيد 

 ((( 13)شارع) عنوانه)ا))حي عاريض)

الناظور)111)6)الناظور املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ)7))غشت)

1)1))تمت رقم)915).

711I

CABINET CBA SARL

HAOULILLI IMMOBILIER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

7) زنقة بابو7، طابق 3، شارع 

حم د الخاحس، 51)1)، الدار 

البيضاء املغرب

 HAOULILLI IMMOBILIER

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 15، زنقة 

ديس ود الطابق األول الشقة )، 

بنجدية الدار البيضاء - 1)11) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

467991
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 (1 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.HAOULILLI IMMOBILIER

االنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)

بناء) العقارات  وتعزيز  العقاري 

األشغال الع وحية النقل واالسسي1اد)

والسصدير.

عنوان املقر االجس اعي):)15،)زنقة)

(،( الشقة) األول  الطابق  ديس ود 

بنجدية الدار البيضاء)-)1)11))الدار)

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: خليل) ال16ودي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) خليل  ال16ودي  السيد 

 (4111 الفقيه) تجزئة  (34 الرقم)

الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) خليل  ال16ودي  السيد 

 (4111 الفقيه) تجزئة  (34 الرقم)

الجديدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)741848.

711I

ائس انية زهي1

GROW MORE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائس انية زهي1
زنقة ابن عائشة ع ارة باريس 

الطابق السالت حكسب رقم 11 كيليز 
حراكش، 41111، حراكش املغرب

GROW MORE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار اكيود 
افاحة االحسان ع ارة 1)الطابف 

السالت شقة رقم 19 - 41111 
حراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.91843

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يناير) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))شادية العد�سي)
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (511
511)حصة لفائدة السيد))ة))املخسار)

املشوق بساريخ)1))يناير)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 السجارية ب راكش بساريخ)

1)1))تمت رقم)4)1143.

71(I

 Compagnie(Marocaine(de(Plâtre(et(d’Enduit

-(CMPE

الشركة املغربية للصناعات 
القطنية » مافاكو«

شركة املساه ة
حالءحة النظا7 األسا�سي للشركة

MAFACO
 Quartier(industriel، BP28،

Kenitra Maroc
الشركة املغربية للصناعات القطنية 

» حافاكو» »شركة املساه ة»
وعنوان حقرها االجس اعي : الحي 

الصناعي - - القنيطرة املغرب.
»حالءحة النظا7 األسا�سي للشركة»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11933 القنيطرة.

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)13)حاي)1)1)

األسا�سي) النظا7  حالءحة  تقرر 
للشركة حع حقسضيات القانون):)رقم)

املعدل واملس م للقانون رقم) (20-19

95-17)املسعلق بشركات املساه ة تم)

تعديل النظا7 األسا�سي.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)71)7617.

713I

STE CROWN CONSULTING SARL

STE BAR-BACK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE CROWN CONSULTING

SARL

 ANGLE RUE ALGERIE N°1(

 ET RUE HAJRAT NEKOUR

 N°166,3EME(ETAGE

 B,ALHOCEIMA، 32000،

ALHOCEIMA MAROC

STE(BAR-BACK(SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حمل 

تجاري في الطابق األر�سي وحا بين 

طابقين الكائن بشارع طارق بن زياد - 

111)3 الحسي ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3111

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BAR-BACK(SARL

حقهى) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وحطعم.

حمل) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

بين) وحا  األر�سي  الطابق  في  تجاري 

طابقين الكائن بشارع طارق بن زياد)-)

111)3)الحسي ة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

حصة) (851 (: أزداد) حني1  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.

151)حصة) (: السيد نجيب أزداد)

بقي ة)111)درهم للحصة.

بقي ة) (851 (: أزداد) حني1  السيد  (

111)درهم.

بقي ة) (151 (: السيد نجيب أزداد)

111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حني1 أزداد عنوانه)ا))تجزئة)

111)3)الحسي ة) الشراط كاالبونيسا)

املغرب.

عنوانه)ا)) أزداد  نجيب  السيد 

الحسي ة) (3(111 أزداد) نجيب 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) أزداد  نجيب  السيد 

الحسي ة) (3(111 أزداد) نجيب 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) بالحسي ة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)543.

714I

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL

شركة أنباء العقارية
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE(AL-KHABIR(SARL

 Av. Hassan(II & Malik(Ibn

 Morhil, Imm. LA(TULIPE(A6

Larache، 92000، Larache(Maroc

شركة أنباء العقارية شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 
النهضة، طريق تطفت رقم 89 
الطابق 1 رقم ) القصر الكبي1 
111)9 القصر الكبي1 املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.475
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((118 أكسوبر) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
املنعم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
حن) اجس اعية  حصة  (34 اليعقوبي)
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (68 أصل)
أكسوبر) (11 بساريخ) اليعقوبي  ادريس 

.(118
املنعم) عبد  )ة)) السيد) تفويت 
حن) اجس اعية  حصة  (34 اليعقوبي)
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (68 أصل)
أكسوبر) (11 بساريخ) اليعقوبي  حم د 

.(118
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) الكبي1  بالقصر  االبسدائية 

نون16)118))تمت رقم)4115.
715I

MOORISH

CUIPATISS BLADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
39 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة 
د، 1181)، الدار البيضاء املغرب
CUIPATISS BLADI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي اقاحة جواد 119 
الطابق 3 شقة 43 كليز حراكش 

41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1158(7
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن16) ((6
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CUIPATISS BLADI
غرض الشركة بإيجاز):)ح ون.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
جواد) اقاحة  الخطابي  الكريم  عبد 
119)الطابق)3)شقة)43)كليز حراكش)

41111)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
61)حصة) (: السيدة نزهة ابجياج)

بقي ة)111)درهم للحصة.
 41 (: وعيجي) العزيز  عبد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) ابجياج  نزهة  السيدة 
 (1161 44)شارع الزهور) بلوك) (151

اسفي املغرب.
وعيجي) العزيز  عبد  السيد 
46)شارع الزهور) )7)بلوك) عنوانه)ا))

1161))اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) ابجياج  نزهة  السيدة 
 (1161 44)شارع الزهور) بلوك) (151

اسفي املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) ((8 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)115119.

716I

ESPACE COMPETENCES SARL

MALFA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ESPACE COMPETENCES SARL
شارع القي1اوان، ع ارة 13، شقة 
 BOITE(POSTAL : .1، العيون(
70000 ،.1349، العيون املغرب

 MALFA SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

عصا7 صوفيا، قرب تجزئة 717، 

بقعة أصل رقم 117 العيون - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

31459

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MALFA SARL

االسسي1اد) (: غرض الشركة بإيجاز)

الشحن) والسجارة وخدحة  والسصدير 

والنقل ال16ي والجوي والبمري.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(،717 تجزئة) قرب  صوفيا،) عصا7 

(- العيون) (117 رقم) أصل  بقعة 

71111)العيون املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: السائب) الكفاية  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

حاء) الشيخ  العينين  حاء) السيد 

 111 بقي ة) حصة  (511 (: العينين)

درهم للحصة.

 511 (: السائب) الكفاية  السيدة 

بقي ة)111)درهم.

حاء) الشيخ  العينين  حاء) السيد 

العينين):)511)بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة الكفاية السائب عنوانه)ا))
ادريس) تجزئة  (18 رقم) (19 زنقة)
العيون) (71111 العيون) الحارثي 

املغرب.

حاء) الشيخ  العينين  حاء) السيد 
الرقم) االحل  حي  عنوانه)ا)) العينين 
العيون) (71111 املح دية) (113

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة الكفاية السائب عنوانه)ا))
ادريس) تجزئة  (18 رقم) (19 زنقة)
العيون) (71111 العيون) الحارثي 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يناير) (14 بساريخ) بالعيون  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/111.

717I

RAIS(AUDIT&CONSEIL

BANK AL YOUSR
إعالن حسعدد القرارات

BANK AL YOUSR
شركة حجهو لة ا إل سم ر أ س ا لها 

341.111.111 د ر هـــم
حقر ها اال جس ا عي : الدا ر البيضا ء، 
)16، زنقة حوليي1 – زاوية شـارع أنـفـا 

وزنقة حولـيـي1 
السجـل السـجاري : الدار البيضاء رقم 

341615
الــز يــا د ة فــي ر أ س الــ ا ل إلــى 

461.111.111 درهم
العا 7 غي1العادي) إ ن الج ع  (.1
املنعقد بساريخ)1))حاي)1)1))قــد قـرر)
 341.111.111 حن) املال  رأس  رفع 
درهم إلى)461.111.111)درهم وذلـك)
جديد) 11.111).1سهم  بإصدار)
تـكسـسـب) للسـهم  رهم  د  (111 بقـي ة)

وتسدد حن طرف):)
(BCP( Banque( Centrale( (

Populaire)و
 Guidance International  

Finance (DIFC( Ltd
حع إلغا)ء)حق األ سبقية في إكسساب)

املساهـ ين اآلخـرين.
).)أ صــدر السـيد املدير العا7 بساريخ)
إلكسساب) ا  تصريح  ((1(1 يونيو) (31
املكستبين) إليه الئمة  والـدفع ض ت 

وشـهادة إيداع حبـلغ اإلكسسـاب.



11461 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

3.)إ ن املــجلـــس اإل د ا ري املنعقد)

أيضا بساريخ)31)يونيو)1)1))قــد):)

-)عـــاين اإلكسساب حن طرف

 ( (BCP( Banque( Centrale(

Populaire)و

 Guidance International

Finance (DIFC( Ltd

)لـ)11.111).1)سهم جـديد.

-)عـــايـن اإل نجـاز النهـا ئي للزيا د ة في)

 461.111.111 الرأس املال إ لى حبلغ)

د ر هم ك ا عــا ين تـغـيــيـر الفصل)7)حن)

الــقا نون األ سـا�سي للـشركـة املسعلق)

برأس املال.

لـدى) الـقــانــوني  اإليــداع  تـم  (.4

بالـدارالـبيــضـاء،)) السجارية  املحـك ة 

بسا ريخ فاتح سبس 116)1))تمـت عـدد)

.744477
حقسطـــف حن أ جـــل ا إل شهـــا ر

718I

FINAUDIT

PARAPHARMETIC SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG(N°2، 20310،

CASABLANCA MAROC

 PARAPHARMETIC SERVICE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 6)، طريق 

حرس سلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء. - 1111) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.413313

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 ف16اير) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

حينة الطاب�سي) )ة)) تفويت السيد)

151)حصة اجس اعية حن أصل)151 

حصة لفائدة السيد))ة))بهيجة عزيز)

بساريخ)17)ف16اير)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)1)7444.

719I

ديوان األسساذ صالح تويجر

AUBAINE- APP TAAMIRE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

ديوان األسساذ صالح تويجر
كريسطال -3 الطابق السفلي، ب 
16، شارع سيدي حم د بن عبد 
هللا، 1111)، الدار البيضاء املغرب

AUBAINE- APP(TAAMIRE شركة 
ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي حقرها 
االجس اعي ب 1)، زنقة حنصالي - 

5351) وادي ز7 املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم) ((1(1 غشت) (13 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
حن) أي  درهم») (4.673.111«
 4.773.111« إلى) درهم») (111.111«
حقاصة) إجراء) (: طريق) عن  درهم»)
املقدار) املحددة  الشركة  ديون  حع 

واملسسمقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بوادي ز7 بساريخ)11)شتن16)

1)1))تمت رقم)1/169)1).

7(1I

FINAUDIT

ARIJASSILE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2، 20310،

CASABLANCA MAROC
ARIJASSILE

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 6)، طريق 

حرس سلطان الطابق االول الشقة 
رقم 3 الدار البيضاء. الدار البيضاء 

1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471433

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن16) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ARIJASSILE

أع ال) (• (: غرض الشركة بإيجاز)

البناء))ج يع أع ال البناء))والهندسة)

املدنية والطرق.

األرا�سي) خدحة  ع ليات  (•

أو) العاحة  اإلنشاءات  أو  املكشوفة 

األنشطة) ج يع  وكذلك  الخاصة 

املرتبطة بشكل حباشر أو غي1 حباشر)

واملباني) املساكن  بناء) أو  بالسقسيم 

واألجنمة والفيالت واملباني واإلسكان)

ج يع) تمقيق  وكذلك  االقسصادي 

املشاريع السياحية أو حشاريع ترفيهية)

أو جاهزة للتسليم)؛.

عنوان املقر االجس اعي):)6)،)طريق)

الشقة) االول  الطابق  حرس سلطان 
الدار البيضاء) الدار البيضاء.) (3 رقم)

1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد يوسف السعودي):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 1111 (: السيد يوسف السعودي)

بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السعودي) يوسف  السيد 
املغرب) تجزئة  ليساسفة  عنوانه)ا))
الجديد الرقم)14)الطابق)))البيضاء)

1111))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السعودي) يوسف  السيد 
املغرب) تجزئة  ليساسفة  عنوانه)ا))
الجديد الرقم)14)الطابق)))البيضاء)

1111))الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)45)744.

7(1I

E-FINANCE(CONSEILS

AXI LOISIRS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

E-FINANCE(CONSEILS
رقم 117 الشقة رقم 1 تجزئة 

األحباس الحي املح دي حراكش، 
41111، حراكش املغرب

AXI LOISIRS شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي حلك 

اكدال ج اعة ت صلوحت دائرة 
تمناوت الحوز - )31)4 حراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115689

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 AXI (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LOISIRS
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غرض الشركة بإيجاز):)-)حقاول في)
إدارة ع لية الخدحة))حج ع سياحي)

-)حشغل حطعم
حقاول في إدارة ع لية الخدحة) (-

)اإليواء).
حلك) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
دائرة) ت صلوحت  ج اعة  اكدال 
حراكش) (4(31( (- الحوز) تمناوت 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: بنكي1ان) وائل  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) بنكي1ان  وائل  السيد 
طريق) (146 لقصوررقم) تجزئة 

البيضاء)41111)حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) بنكي1ان  وائل  السيد 
طريق) (146 لقصوررقم) تجزئة 

البيضاء)41111)حراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (17 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114914.

7((I

BACEGM

سماللية دي كنستريكسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BACEGM
 N°194 Azli(de(sud(Hay(Bennani

 Smiress، 40000، Marrakech
maroc

س اللية دي كنست1يكسيون شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي س 7 
أحرشيش حرسسان ) رقم 331 - 

41111 حراكش املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.6(495

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تقرر حل) ((1(1 يونيو) ((7 املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

حبلغ) كنست1يكسيون  دي  س اللية 

وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

أحرشيش)  7 س  اإلجس اعي  حقرها 

حرسسان)))رقم)331)-)41111)حراكش)

املغرب نتيجة ل):)قرار الشركاء)املبكر.

(7 س  ب  السصفية  حقر  حدد  و 

(- (331 رقم) (( حرسسان) أحرشيش 

41111)حراكش املغرب.)

و عين):)

السيد)ة))كري ة س الي وعنوانه)ا))

1)شارع يعقوب) إقاحة جازودة شقة)

املغرب) حراكش  (41111 املنصور)

ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)يوسف كرو7

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (13 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114861.

7(3I

COMICONE

STE WIDWOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMICONE

رقم 1، ع ارة 6، اقاحة ابن سينا، 

51111، حكناس املغرب

STE WIDWOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي حسسودع 

9)، زنقة 35، لحروش توالل - 

51141 حكناس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.43699

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تقرر حل) 4))غشت) املؤرخ في)

 STE(شركة ذات املسؤولية املحدودة

WIDWOR)حبلغ رأس الها)111.111 

اإلجس اعي) حقرها  وعنوان  درهم 

لحروش) (،35 زنقة) (،(9 حسسودع)

توالل)-)51141)حكناس املغرب نتيجة)
السجاري) النشاط  عن  السوقف  (: ل)

حند بداية)119).

(،(5 و حدد حقر السصفية ب رقم)

 51171 (- (1 الوحدة) حي  (،(3 زنقة)

حكناس املغرب.)

و عين):)
عرباوي) العزيز  عبد  السيد)ة))
حي) (،(3 زنقة) (،(5 رقم) وعنوانه)ا))

املغرب) حكناس  (51171  1 الوحدة)

ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)
زنقة) (،(5 رقم) (: بالسصفية) املسعلقة 

3)،)حي الوحدة)1،)حكناس

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (11 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)))5.

7(4I

SMART AUDIFIN SARL

FRAIS DU NORD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة : 

 Sté FRAIS DU NORD sarl

ش.ذ.7.7.

شركة ذات حسؤولية حمدودة، 

رأس الها 100.000,00 درهم.

حقر الشركة : 5شارع يوسف بن 

تاشفين رقم 3 طنجة

ب قس�سى عقد عرفي حؤرخ بطنجة)

يو7)9))يونيو)1)1)،)تم وضع النظا7)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

حمدودة حسوفرة على امل يزات اآلتية):))

 FRAIS DU NORD(:(1)التس ية-
ش.ذ.7.7)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل  (2-
حسؤولية حمدودة.

-3)الغرض):)
السلفيف) (: رئيسية) بصفة  (•

والسجارة في الخضر والفواكه
بج يع) القيا7  عاحة،) بصفة  (•
املالية،) الصناعية،) الع ليات 
املنقولة) وغي1  املنقولة  السجارية،)
التي لها))صلة حباشرة أو غي1 حباشرة)
بهدف الشركة قصد تمقيق نجاحها)

وتن يتها.
5)شارع يوسف) (: -4)حقر الشركة)

بن تاشفين رقم)3)طنجة.
-5)املدة):)99)سنة.

 100.000,00 (: الرأس ال) (6-
درهم حقسم إلى)1.111)حصة بقي ة)
ااكسسبت) للواحدة،) درهم  (100,00
وسددت كلها نقدا عن طريق إيداع)
حن) الشركة  باسم  حساب  في  بنكي 

طرف الشركاء)اآلتيين):)
للسيد) حصة  ((411( أربع ائة) (-
 cin BK683911 حرابط نصر الدين.)
الساكن حركب شالي حيد فيال ب5  ؛)

لفنيدق)
-)حائة))111))حصة للسيد ة بناني)

CIN L(67774(ك ون ك يليا
ة) للسيد  حصة  ((111( حائة) (-

CIN K59166((حم ودي ريم
ة) للسيد  حصة  ((111( حائة)

CIN SZ54451(حم ودي رنيا
ة) للسيد  حصة  ((111( حائة)

CIN SZ54451(حم ودي رندا
حائة))111))حصة للسيد ة حرابط)

PASSEPORT 19HA31761(بسان
ة) للسيد  حصة  ((111( حائة)
PASSEPORT 19HA31761حرابط)

بيان
حن) الشركة  تسي1  (: التسيي1) (7-
الدين) نصر  حرابط  السيد  طرف 
الصالحيات) كافة  حع  أعاله  املذكور 
النظاحية والقانونية للسصرف باسم)
كل) تجوز  بميث  الشركة،) ولفائدة 

الوثائق واملستندات بسوقيع.
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-9)األرباح):)بعد خصم اإلحسياطات)
فائض) يبقى  والنظاحية،) القانونية 
الوحيد) الشريك  إشارة  رهن  األرباح 

لسخصيصه.
بكسابة) القانوني  اإليداع  تم 
بطنجة) السجارية  باملحك ة  الضبط 
: عدد) تمت  (،18/18/(1(1  يو7)
(: السجاري) السجل  رقم  (،.3991

 .117189
حسسخلص حن أجل اإلشهار

7(5I

TRANSPORT SALMA HS

TRANSPORT SALMA HS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TRANSPORT SALMA HS
65) شارع الزرقطوني طابق 9 رقم 
)9، 1111)، الدار البيضاء املغرب
TRANSPORT SALMA HS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 65) شارع 
الزرقطوني طابق 9 رقم )9 - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

468461
 (9 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TRANSPORT SALMA HS
حقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

نقل البضائع.
 (65 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- (9( رقم) (9 شارع الزرقطوني طابق)

1111))الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: الكيايلة) سلمى  السيدة 
حصة بقي ة)51.111)درهم للحصة.

السيد سعد الكيايلة):)491)حصة)
بقي ة)49.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة سلمى الكيايلة عنوانه)ا))
 (5 شقة) (( طابق) أنفا  شارع  (96

1111))الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه)ا)) الكيايلة  سعد  السيد 
املسجد) حج وعة  املح دي  الحي 
 46311  14 رقم) (14 زنقة) الكبي1 

اليوسفية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة سلمى الكيايلة عنوانه)ا))
 (5 شقة) (( طابق) أنفا  شارع  (96

1111))الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)468461.

7(6I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

RYAD SYANO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V، 26000، SETTAT(MAROC
RYAD SYANO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 6)، شارع 
حرس السلطان شقة رقم3، الطابق 
االول - 1116) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469363

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((1
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 RYAD (: اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها)

.SYANO

حنعش) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

عقاري)

السجارة.

عنوان املقر االجس اعي):)6)،)شارع)

الطابق) حرس السلطان شقة رقم3،)

االول)-)1116))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

341)حصة) (: السيد حم د حجي)

بقي ة)111)درهم للحصة.

331)حصة) (: السيد بنداود حجي)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 331 (: حجي) املجيد  عبد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حجي  حم د  السيد 

35)شارع الحرية حي املغرب الجديد)

6111))برشيد املغرب.

 31 السيد بنداود حجي عنوانه)ا))

تجزئة النور)6111))برشيد املغرب.

السيد عبد املجيد حجي عنوانه)ا))

31)حي النور)6111))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) حجي  حم د  السيد 

35)شارع الحرية حي املغرب الجديد)

6111))برشيد املغرب)

 31 السيد بنداود حجي عنوانه)ا))

تجزئة النور)6111))برشيد املغرب)

السيد عبد املجيد حجي عنوانه)ا))

31)حي النور)6111))برشيد املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم))74319.

7(7I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت حلحقة)

ورزازات

 STE TRANS HAY TOMA
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة 
تافياللت حلحقة ورزازات

شارع حوالي رشيد ع ارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب
 STE TRANS HAY TOMA SARL
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي شقة 16 
ع ارة ) حدائق ورزازات - 45111 

ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11955

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TRANS HAY TOMA SARL AU
نقل) (* (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغي1)
*)إصالحها وسحب املركبات ذات)

املحركات
*)املساوحة.

 16 :)شقة) عنوان املقر االجس اعي)
 45111 (- ورزازات) حدائق  (( ع ارة)

ورزازات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
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السيد عبد الكريم اعدي):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

اعدي) الكريم  عبد  السيد 

حدائق) (( ع ارة) (16 شقة) عنوانه)ا))

ورزازات)45111)ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

اعدي) الكريم  عبد  السيد 

حدائق) (( ع ارة) (16 شقة) عنوانه)ا))

ورزازات)45111)ورزازات املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات بساريخ)18)غشت)

1)1))تمت رقم)-.

7(8I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

MARRAKECHI NEGOCE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FLORES CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 320, N244, Casablanca، 20780،

CASABLANCA MAROC

MARRAKECHI NEGOCE شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 13،  
زنقة اح د املجاطي اقاحة ليزالب 

بالطابق 1 رقم 8 املعاريف 1411) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

46(377

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) (17

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MARRAKECHI NEGOCE

اشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

تاجي1) الغيار  قطع  بيع  (, امليكانيك)

املعدات امليكانيكية.

((،13 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
ليزالب) اقاحة  املجاطي  اح د  زنقة 
 (1411 املعاريف) (8 رقم) (1 بالطابق)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: السيد حم د ايت ناصر)

درهم) (111.111 بقي ة) حصة 

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حم د ايت ناصر عنوانه)ا))

 1851 تجزئة الغزوزية حراكش) (174

حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد حم د ايت ناصر عنوانه)ا))

 1851 تجزئة الغزوزية حراكش) (174

حراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (( بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)1)1))تمت رقم)736477.

7(9I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

 SOCIETE HOTELIERE DE
OUED NEGRO
شركة املساه ة

رفع رأس ال الشركة

 SOCIETE HOTELIERE DE OUED

NEGRO

شركة حساه ة

 رأس الها : 356.411.111درهم

حقرها االجس اعي : بناية ليباسو زاوية 

شارع النخيل وشارع املهدي بن بركة 

حي الرياض، الرباط

السجل السجاري بالرباط عدد : 

95(39

I.F : n°3306893

الج عية) حمضر  ب قس�سى 

الع وحية االسسثنائية املنعقدة بساريخ)

9))حاي)1)1))تقرر حا يلي):)
بقدر) الشركة  رأس ال  رفع  (-

اصدار) ع16  درهم  ((88931111

واملحررة) املكستبة  سهم  ((889311

الشركة) ديون  دحج  خالل  حن  كليا 

املحددة املقدار واملسسمقة.

-)حعاينة االنجاز النهائي للرفع حن)
بقدر88931111)  الشركة  رأس ال 

درهم لرفعه حن حبلغ)356.411.111 

درهم الى حبلغ)645.331.111)درهم،)

النظا7) حن  (7 البند) تميين  (-

االسا�سي للشركة.)

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

116114بساريخ) عدد) تمت  بالرباط 

18)غشت)1)1).

حلخص قصد النشر

731I

CHAOUER CONSEIL

SEGAS MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CHAOUER CONSEIL

 BD MY YOUSSEF RES YASSINE

 II(N°11، 90000، TANGER

MAROC

SEGAS MANAGEMENT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 9) 
زنقة ع ر بن العاص الطابق 3 رقم 

6) - 91111 طنجة امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

117169

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (14

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 SEGAS(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.MANAGEMENT

املواكبة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واملساعدة في سي1 املشاريع العقارية)))

حكسب الدراسات).

 (9 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
رقم) (3 زنقة ع ر بن العاص الطابق)

6))-)91111)طنجة امل لكة املغربية.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: لح ي1ي) هشا7  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيدة هاجر لعروز):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) لح ي1ي  هشا7  السيد 

الوطنية) الوحدة  زنقة  الزاودية  حي 

امل لكة) طنجة  (91111  18 رقم)

املغربية.

عنوانه)ا)) لعروز  هاجر  السيدة 

كل ي ة) (81 رقم) أنزران  بئ1  شارع 

111)5)الراشدية امل لكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

العلكي) الزهراء) فاط ة  السيدة 

حي الزاودية زنقة الوحدة) عنوانه)ا))

طنجة) (91111  18 رقم) الوطنية 

امل لكة املغربية

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)49)33).

731I



11465 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

COJUSOFI

SANIVIA
إعالن حسعدد القرارات

COJUSOFI

 RESIDENCE(AL(FATH 217

 BD BRAHIM ROUDANI

 PROLONGE 1er(ETG(N°3،

20390، CASABLANCA(MAROC

SANIVIA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : شارع 

شعيبية طالل ليساسفة - - الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.4(7859

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)16)حاي)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)

قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي)

(: ( ( السصديق على تمويالت األسهم) (:

 (511 يبيع) حخلوق  خالد  السيد 

 111.11 قدرها) تجزأة  لكل  تجزأة 

درهم لسيد اديب الشرقاوي حسب)

عقد البيع بساريخ)1)1)/15/15.

قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي)
:)خروج الشريك السيد خالد حخلوق)

جديد) شريك  ودخول  الشركة  حن 

السيد أديب الشرقاوي.

على) ينص  الذي  (: (3 رقم) قرار 
حايلي):)اسسقالة السيد خالد حخلوق)

للشركة) حن حنصبه ك دير حشارك 

جديد) حشارك  حدير  تعيين  وبالسالي 

السيد أديب الشرقاوي.

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

بند رقم)1):)الذي ينص على حايلي):)

 (6 و) ((5 (; (7 (; (6 (; تعديل املواد)

لنظا7 األسا�سي للشركة

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)36)741.

73(I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

FROD CEL
إعالن حسعدد القرارات

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot(wafa(residence(el 199

 mouahidine(appartement(a2،
28820، mohammedia(maroc

FROID CHEL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد»
 appt : وعنوان حقرها االجس اعي

 n°173 IMM 19 BIS(TR 2
 RESIDENCE(JOUD(INEST - -

.MOHAMMEDIA MAROC
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.16879

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
املؤرخ في))1)يوليوز)117)

تم اتخاذ القرارات السالية):)
 قرار رقم)1):)الذي ينص على حايلي):

الرفع حن راس حال الشركة
 قرار رقم))):)الذي ينص على حايلي):

تمويل املقر االجس اعي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)
بند رقم)1):)الذي ينص على حايلي):)
ب قس�سى قرار الشريك الوحيد املؤرخ)
تم رفع رأس ال) ((117 يوليوز) (1( في)
 ((1.111« قدره) ب بلغ  الشركة 
درهم») (81.111« حن) أي  درهم»)
(: طريق) عن  درهم») (311.111« إلى)
عينية.تم) أو  نقدية  حصص  تقديم 
اإليداع القانوني باملحك ة االبسدائية)
 (118 غشت) (16 بساريخ) باملح دية 

تمت رقم)1341
 بند رقم))):)الذي ينص على حايلي):
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
املؤرخ في))1)يوليوز)1)1))تم تمويل)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
حكرر) (19 ع ارة) (173 رقم) »شقة 
 (8815 (- ))اقاحة جود انفيس) جزئ)
املح دية املغرب»)إلى)»شارع املقاوحة)
 11 ))ع ارة ايت حنا رقم) الراشيدية)
 (8831 (- العالية) السفلي  الطابق 

املح دية املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)118))تمت رقم)1341

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1341.

733I

حوثق

ولكو ديفلوبمنت ش.م.م ذات 

 WELKO الشريك الوحيد

DEVELOPPMENT SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

حوثق

448 شارع حم د الخاحس وزنقة 

الون اقاحة صوفيا الثانية الطابق 

الرابع رقم 11 البيضاء، 1311)، 

الدار البيضاء املغرب

ولكو ديفلوب نت ش.7.7 ذات 

 WELKO الشريك الوحيد

 DEVELOPPMENT SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء زاوية شارع عبد املوحن 

وشارع س ية زنقة شهرزاد3 الطابق 

الخاحس الرقم )) - 1511) 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

3(7687

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون) إعداد  تم  ((115 حاي) ((1

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

ذات) ش.7.7  ديفلوب نت  ولكو 

 WELKO الوحيد) الشريك 

.DEVELOPPMENT SARL AU

صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االشهار واالثاث.

الدار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

املوحن) عبد  شارع  زاوية  البيضاء)

الطابق) وشارع س ية زنقة شهرزاد3)

الخاحس الرقم))))-)1511))البيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)115))سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

500.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

الشركة ولكو ديفلوب نت ش.7.7)

ذات الشريك الوحيد):)5.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

الشركة ولكو ديفلوب نت ش.7.7)

ذات الشريك الوحيد):)111)بقي ة)1 

درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بنونة  سعد  السيد 

تجزئة) (7 الزنقة) ((5 الرقم) البيضاء)

البيضاء) (14999 بولو) باكاليت 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) بنونة  سعد  السيد 

تجزئة) (7 الزنقة) ((5 الرقم) البيضاء)

باكاليت بولو)14999)البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

حاي)115))تمت رقم)41)11576.
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FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

 STE ARCHIKET STUDIO
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ
ز نقة تو نس ع ا رة 16 الشقة ) 
حكنا س، 51111، حكنا س املغر ب
 STE ARCHIKET STUDIO SARL
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي حكسب رقم 

19 ءاقا حة حخسا رة الطا بق الخا 
حس ز نقة القنيطرة سا حة ) شتن16 

حكنا س - 5111 حكنا س املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
51397

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (19
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ARCHIKET STUDIO SARL AU
الهندسة) (: غرض الشركة بإيجاز)

املع ا رية.
حكسب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم)19)ءاقا حة حخسا رة الطا بق الخا)
حس ز نقة القنيطرة سا حة)))شتن16)

حكنا س)-)5111)حكنا س املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: ء) السيدة الكسا ني صفا)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة الكسا ني صفا)ء)عنوانه)ا))
شا رع الجيش امللكي املنزه) ((36 رقم)

51111)حكنا س املغر ب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيدة الكسا ني صفا)ء)عنوانه)ا))
شا رع الجيش امللكي املنزه) ((36 رقم)

51111)حكنا س املغر ب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (17 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)397).

735I

لوكسر للحسابات

مالين كولد فود
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات
41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4، 

61111، وجدة املغرب
حالين كولد فود شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي وجدة 81 
زنقة جوار تجزئة الدوحي حي الزيسون 

- 61111 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

35415
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
حالين) (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

كولد فود.
تقديم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

خدحات لكل زبائن.
عنوان املقر االجس اعي):)وجدة)81 
زنقة جوار تجزئة الدوحي حي الزيسون)

-)61111)وجدة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 )السيدة حارون باتريسيا جيانين):

درهم) (4.111 بقي ة) حصة  (41

للحصة.

السيدة السيدة ملرور حورية سنا)

 3.111 31)حصة بقي ة) (: بنت سالم)

درهم للحصة.

)السيدة ملرور نادية بنت سالم):)31 

حصة بقي ة)3.111)درهم للحصة.

)السيدة حارون باتريسيا جيانين):)

41)بقي ة)4.111)درهم.

بنت) سنا  حورية  ملرور  السيدة  (

سالم):)31)بقي ة)3.111)درهم.

(: السيدة ملرور نادية بنت سالم) (

31)بقي ة)3.111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة حارون باتريسيا جيانين) (

تجزئة) يحي  ييدي  زنقة  عنوانه)ا))

وجدة) (61111  4( س) اكدالىقم 

املغرب.

بنت) سنا  حورية  ملرور  السيدة  (

يحي) ييدي  زنقة  عنوانه)ا)) سالم 

 61111  4( س) اكدالىقم  تجزئة 

وجدة املغرب.

سالم) بنت  نادية  ملرور  السيدة  (

تجزئة) يحي  ييدي  زنقة  عنوانه)ا))

وجدة) (61111  4( س) اكدالىقم 

أملغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيدة حارون باتريسيا جيانين) (

تجزئة) يحي  ييدي  زنقة  عنوانه)ا))

وجدة) (61111  4( س) اكدالىقم 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (11 بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم)1713.

736I

zagora consulting sarl

REFTAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع حم د 

الخاحس، 47911، زاكورة 
املغرب--------------------

REFTAGRI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 58 حي 
درعة 1 - 47911 زاكورة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16(3
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((113 يوليوز) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.REFTAGRI
أو) بناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وأنابيب) االتصاالت  حسارات  صيانة 

املياه والصرف الصحي.
 58 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)

حي درعة)1)-)47911)زاكورة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 1(.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
 81 (: فاض ة) ال16قاوي  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 41 (: فاط ة) اوني  ايت  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
فاض ة) ال16قاوي  السيدة 
زاكورة) (47911 حي احزرو) عنوانه)ا))

املغرب.
فاط ة) اوني  ايت  السيدة 
تافوكت) حي  (((9 رقم) عنوانه)ا))

44111)الصويرة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد ال16قاوي حم د عنوانه)ا))
داوديات) بوحس ار  حي  (99 رقم)

41111)حراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (18 االبسدائية بزاكورة بساريخ)

113))تمت رقم)159.

737I

FIDULIMAR

TAL-GOULD
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

TAL-GOULD شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حونكارف 

اغنسلن اكنيون - 45311 تنغي1 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

777

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

TAL- (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GOULD

:)حقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

البناء)واالشغال املخسلفة

حقاول في ع ليات الغرس واصالح)

الفضاءات الخضراء)واملراكن واالزفة

تسبيث انظ ة السقي بالسنقيط.

عنوان املقر االجس اعي):)حونكارف)
تنغي1) (45311 (- اكنيون) اغنسلن 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السيد تالكوت عبد هللا)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد تالكوت عبد هللا عنوانه)ا))
 45311 اكنيون) اغنسلن  حونكارف 

تنغي1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد تالكوت عبد هللا عنوانه)ا))
 45311 اكنيون) اغنسلن  حونكارف 

تنغي1 املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) (1( بساريخ) بتنغي1  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)-.
738I

M.N.G SYSTEM

M.N.G SYSTEM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.N.G SYSTEM
 20OP(SIDI(ABDERHMAN(IMB 2
 MG 14، 20140، CASABLANCA

MAROC
M.N.G SYSTEM شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي ) حشروع 
سيدي عبد الرح ان ع ارة ) حمل 
تجاري 14 - 11)1) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471771

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 M.N.G(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.SYSTEM
الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
في) أو  و/) املغرب  في  الشركة  حن 
الخارج،)بشكل حباشر أو غي1 حباشر،)

لنفسها و/)أو ألطراف ثالثة):)
واالسسي1اد) والسوزيع  السجارة  (-
وبيع وترويج أجهزة) والسصدير وشراء)
واملواد) واإللكت1ونيات  الك بيوتر 
والسصوير) والبصرية  الس عية 
واملعدات) األحن  وحعدات  الدقيق 

املكسبية)؛
والت1كيب) الدعم  خدحات  (-
حعدات) ألي  الفنية  واملساعدة 

حرتبطة بهذه األنشطة)؛
اقسناء)األجهزة وامللحقات وقطع) (-

الغيار املسعلقة بهذه املواد.
امللكية) حقوق  في  االستث ار  (-
البيع) أو  التشغيل  أو  االسسمواذ  أو 
لج يع براءات االخت1اع املسعلقة بهذه)

األنشطة)؛
املعاحالت) ج يع  أعم،) وبشكل 
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  السجارية 
تكون) قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 
حرتبطة بشكل حباشر أو غي1 حباشر)
ألي) أو  الشركة  لغرض  حفيدة  أو 
غرض حشابه أو حرتبط أو قد يسهل)

تطويرها أو تنفيذها..
عنوان املقر االجس اعي):)))حشروع)
حمل) (( سيدي عبد الرح ان ع ارة)
البيضاء) الدار  ((1(11 (- (14 تجاري)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد ايوب عبيد):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) عبيد  ايوب  السيد 

 (1(11 سيدي عث ان حوالي رشيد)

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) عبيد  ايوب  السيد 

 (1(11 سيدي عث ان حوالي رشيد)

الدار البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن16)1)1))تمت رقم)18819.

739I

FIDUBAM

 OUCHEN- اوشن فروي
FRUITS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة)

FIDUBAM

 N°3 Bd(PRINCE(SIDI

 MOHAMED NADOR N°3

 Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

 OUCHEN FRUITS- اوشن فروي

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها االجس اعي حي السكة 
الحديدية العروي - 111)6 الناظور 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18945

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 شتن16) (1( في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):)

أنواع) وج يع  املشاتل  اسسي1اد 

التشجي1 امل اثلة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ))1)شتن16)

1)1))تمت رقم)956).

741I
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cth

MEDIA REP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

cth

 N° 5 angle(bd(zerktouni*

 CASABLANCA، 12000،

CASABLANCA MAROC

MEDIA REP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 37 

 BOULEVARD ABDELLATIF

 BEN(KADDOUR - 20250

.CASABLANCA MAROC
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(17131

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((1(1 يوليوز) ((( في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

حن) أي  درهم») ((.511.111«

 3.111.111« إلى) درهم») (511.111«

درهم»)عن طريق):)إدحاج احسياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)14)17.

741I

cth

MEDIA REP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

cth

 N° 5 angle(bd(zerktouni*

 CASABLANCA، 12000،

CASABLANCA MAROC

MEDIA REP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 RUE وعنوان حقرها اإلجس اعي

 AMBROISE(THOMAS(LOT 6

 QUARTIER RACINE MAARIF

.- 20100 CASABLANCA(MAROC

تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(17131

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في))))يوليوز)1)1))تم تمويل)

حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 RUE AMBROISE THOMAS«

 LOT 6 QUARTIER RACINE

 MAARIF(-(20100(CASABLANCA

 BOULEVARD  37« إلى) («MAROC

 ABDELLATIF( BEN( KADDOUR( -

.»(1(51 CASABLANCA MAROC

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 13 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)14)17.

74(I

COMPTE A JOUR

MED A.M.N
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP(N° 5173 OLD(MILMOUN

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

MED A.M.N شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي اوالد 

بوطيب سكسور س رقم )15 - 

111)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(1315

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 MED (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.A.M.N

تصنيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وتجهيز حنسجات البالستيك.

املنسوجات) وتصدير  اسسي1اد  (-

وحنسجات) الغذائية  واملنسجات 

النظافة.

حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(- (15( اوالد بوطيب سكسور س رقم)

111)6)الناظور املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

الحجاحي) السيدة فاط ة الزهراء)

درهم) ((5.111 بقي ة) حصة  ((51 (:

للحصة.

السيد هروا�سي ع ر):)51))حصة)

بقي ة)5.111))درهم للحصة.

 (51 (: حم د) هروا�سي  السيد 

حصة بقي ة)5.111))درهم للحصة.

 (51 (: الحجاحي) عادل  السيد 

حصة بقي ة)5.111))درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

الحجاحي) السيدة فاط ة الزهراء)

بني) الجديدة  الثانوية  حي  عنوانه)ا))

انصار)111)6)الناظور املغرب.

السيد هروا�سي ع ر عنوانه)ا))حي)

 15( رقم) سكسور س  بوطيب  اوالد 

111)6)الناظور املغرب.

السيد هروا�سي حم د عنوانه)ا))

حي اوالد بوطيب سكسور س رقم))15 

111)6)الناظور املغرب.

السيد عادل الحجاحي عنوانه)ا))

انصار) بني  الجديدة  الثانوية  حي 

111)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الحجاحي) السيدة فاط ة الزهراء)

بني) الجديدة  الثانوية  حي  عنوانه)ا))

انصار)111)6)الناظور املغرب

السيد هروا�سي ع ر عنوانه)ا))حي)

 15( رقم) سكسور س  بوطيب  اوالد 

111)6)الناظور املغرب

السيد هروا�سي حم د عنوانه)ا))

حي اوالد بوطيب سكسور س رقم))15 

111)6)الناظور املغرب.

السيد عادل الحجاحي عنوانه)ا))

انصار) بني  الجديدة  الثانوية  حي 

111)6)الناظور املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ)16)غشت)

1)1))تمت رقم))63).

743I

zagora consulting sarl

REFTAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع حم د 

الخاحس، 47911، زاكورة 

املغرب--------------------

REFTAGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 58 حي 

درعة ) - 47911 زاكورة املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.16(3

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم تمويل) ((116 حاي) (16 املؤرخ في)

حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»رقم)58)حي درعة)))-)47911)زاكورة)

 47911 (- »حي الصناعي) إلى) املغرب»)
زاكورة املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (18 بساريخ) بزاكورة  االبسدائية 

116))تمت رقم)19).

744I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية)

الح راء

CEA LOUHA NEWINVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

صندوق ال16يد 66))، 71111، 

العيون املغرب
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 CEA LOUHA NEWINVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 
اخنيفرة رقم 4)1 خط الرحلة - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3(787

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((5
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 CEA (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LOUHA NEWINVEST
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
الفاعلين) وحواكبة  االستشارات 

االقسصاديين
االشغال والخدحات البيئية
تدبي1 جودة الزراعات املائية

االشغال والخدحات املخسلفة
السجارة العاحة.

زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- الرحلة) خط  (1(4 رقم) اخنيفرة 

71111)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
حاءالعينين) سيدي  السيد 
بقي ة) حصة  (1.111 (: حاءالعينين)

111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
العينين) حاء) سيدي  السيد 
اخنيفرة) زنقة  عنوانه)ا)) حاءالعينين 
رقم)4)1)خط الرحلة)71111)العيون)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

حاءالعينين) سعاد  اللة  السيدة 
 1(4 رقم) اخنيفرة  زنقة  عنوانه)ا))

خط الرحلة)71111)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
31)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)/1975.
745I

IBN CHARKAOUI FAMILY GROUP

IMMOLILA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 IBN CHARKAOUI FAMILY
GROUP

 AV(MERS(SULTAN(Etg 1 ,(6
 Appt 3. 20130 - Casablanca،
20130، CASABLANCA(MAROC
IMMOLILA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 6) شارع 
حرس السلطان الطابق االول رقم 
3. حرس السلطان. الدارالبيضاء - 

1111) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

454(81
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((119 دجن16) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.IMMOLILA
الت1ويج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
العقاري.)اسسي1اد وتصدير ج يع حواد)
العاحة) األشغال  وتأجي1  بيع  البناء.)
وتركيب) إنشاء) البناء،) وحعدات 
السجارية) األصول  كافة  وتشغيل 
املسعلقة بالنشاط الرئي�سي للشركة..

6))شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
رقم) االول  الطابق  السلطان  حرس 
(- الدارالبيضاء) السلطان.) حرس  (.3

1111))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 1(1.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

والعائلية) الشخصية  -األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) بوهديل  خالد  السيد 
الجديدة)4141))الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)) بوهديل  حراد  السيد 
الجديدة)4141))الجديدة املغرب.

عنوانه)ا)) بوهديل  طارق  السيد 
الجديدة)4141))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) بوهديل  حراد  السيد 
الجديدة)4141))الجديدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يناير)1)1))تمت رقم)8319)7.
746I

FIDUCIAIRE FICOHA

STE OLIVE BENI MELLAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICOHA
 AV(IBN(KHALDOUN(IMMB 12

 1ER ETAGE AV IBN KHALDOUN
 IMMB 12 1ER(ETAGE، 23040،

BENI MELLAL MAROC
STE OLIVE BENI MELLAL شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي الطابق 
الثاني شارع ابن خلدون اقاحة رقم 

77 - 3111) بني حالل املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
11353

في حؤرخ  حر  عقد   ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1  )1)غشت)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.OLIVE BENI MELLAL

تصبي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وعصر الزيسون.

الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الثاني شارع ابن خلدون اقاحة رقم)

77)-)3111))بني حالل املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد بوح ية نورالدين):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

نورالدين) بوح ية  السيد 

 3 زنقة) السرحاني  عسفة  عنوانه)ا))

رقم))3 3111))بني حالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

نورالدين) بوح ية  السيد 

 3 زنقة) السرحاني  عسفة  عنوانه)ا))

رقم))3 3111))بني حالل املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني حالل بساريخ)11)شتن16)

1)1))تمت رقم))51.

748I

SGC-CONSULTING

GPC TEXTILE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SGC-CONSULTING

 RUE SOUMAYA RESIDENCE

 SHEHRAZADE 3 , 5ème(ETAGE

 N°22 PALMIERS - MAARIF،

20340، CASABLANCA(MAROC

 GPC TEXTILE



عدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1))الجريدة الرسمية   11470

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 

سوحية ع ارة شهرزاد 3 الطابق 5 
رقم )) النخيل املعاريف - 1331) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469861

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) (16

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 GPC (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TEXTILE

شركة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

النسيج لاللبسة الجاهزة.)بيع وشراء)

الشركات) ألغراض  الواقية  األلبسة 

الصناعية..
زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 5 الطابق) (3 سوحية ع ارة شهرزاد)
 (1331 (- النخيل املعاريف) ((( رقم)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

(: الهطال) الرحيم  عبد  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

الهطال) الرحيم  عبد  السيد 

ع ارة) س  بلوك  ملان  دار  عنوانه)ا))
الدار) ((1571 6)عين السبع) رقم) (77

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الهطال) الرحيم  عبد  السيد 

ع ارة) س  بلوك  ملان  دار  عنوانه)ا))

الدار) ((1571 6)عين السبع) رقم) (77

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)351).

749I

COMICONE

STE SYASSI AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMICONE

رقم 1، ع ارة 6، اقاحة ابن سينا، 

51111، حكناس املغرب

STE SYASSI AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 

6، ع ارة BMCI، ساحة الوحدة 

افريقيا - 51111 حكناس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(51(5

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تقرر حل) 6))غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

حبلغ رأس الها) (STE SYASSI AUTO

حقرها) وعنوان  درهم  ((11.111

(،BMCI ع ارة) (،6 رقم) اإلجس اعي 

 51111 (- افريقيا) الوحدة  ساحة 

السوقف) (: ل) نتيجة  املغرب  حكناس 

سنة) حنذ  السجاري  النشاط  عن 

.(115

و حدد حقر السصفية ب شارع عبد)

 51111 (- 7.ج) ((8 هللا بن الزبي1 رقم)

حكناس املغرب.)

و عين):)

سيا�سي) حروان  احين  السيد)ة))

شارع عبد هللا بن الزبي1) وعنوانه)ا))

51111)حكناس املغرب) 8))7.ج) رقم)

ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)
شارع عبد هللا) (: بالسصفية) املسعلقة 

بن الزبي1 رقم)8))7.ج حكناس
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) (11 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)1)5.

751I

CABINET CADRE CONSEIL

 GITE - ETAPE TAMALOUTE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

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

 GITE - ETAPE(TAMALOUTE
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي بوتغرار 

اغيل نوحكون تنغي1. - 45811 تنغي1 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
761

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((4
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 GITE(-(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.ETAPE TAMALOUTE SARL
تنظيم) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حفالت سياحية في الطبيعة.
تنظيم الجوالت السياحية.

حأوى سياحي.
بوتغرار) (: املقر االجس اعي) عنوان 
45811)تنغي1) (- اغيل نوحكون تنغي1.)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 
100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد أزبي الحسين):)411)حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة.

11))حصة) (: السيد أزابي لحسن)
بقي ة)111)درهم للحصة.

11))حصة) (: السيد أزبي ابراهيم)
بقي ة)111)درهم للحصة.

11))حصة) (: السيدة أزبي صفية)
بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) الحسين  أزبي  السيد 
 45811 تنغي1) حكونة  قلعة  بوتغرار 

تنغي1 املغرب.
السيد أزابي لحسن عنوانه)ا))دوار)
 45811 بوتغرار اغيل نوحكون تنغي1)

تنغي1 املغرب.
السيدة أزبي صفية عنوانه)ا))دوار)
 45811 بوتغرار اغيل نوحكون تنغي1)

تنغي1 املغرب.
عنوانه)ا)) ابراهيم  أزبي  السيد 
بوتغرار ايت احراو قلعة احكونة تنغي1)

45811)تنغي1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) الحسين  أزبي  السيد 
 45811 تنغي1) حكونة  قلعة  بوتغرار 

تنغي1 املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن16) ((8 بساريخ) بتنغي1  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)4)5.

751I

COMPTA ECO MAROC

ONMIE GLOBAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
تمويل املقر االجس اعي للشركة

COMPTA ECO MAROC
 BD(HASSAN(II(TISSIR(II، 1(7
26100، BERRECHID(MAROC

 ONMIE GLOBAL



11471 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي الرقم 
44 الطابق الثاني تجزئة االنصاري 

دار بوعزة الدار البيضاء - 3))7) 

البيضاء املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.433465

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)7))يوليوز)1)1))تم تمويل)

حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

تجزئة) الثاني  الطابق  (44 »الرقم)

(- االنصاري دار بوعزة الدار البيضاء)

3))7))البيضاء)املغرب)»)إلى)»الرقم)

5))الطابق االول ليسورال)))دار بوعزة)

البيضاء) ((7((3 (- البيضاء) الدار 

املغرب)».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743785.

75(I

COMPTA ECO MAROC

 GLOBAL LASER

TECHNOLOGIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTA ECO MAROC

 BD(HASSAN(II(TISSIR(II، 1(7

26100، BERRECHID(MAROC

 GLOBAL LASER TECHNOLOGIE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي عن الي ين 

دوار البوزانيين الج اعة الحضرية 

النواصر الدار البيضاء - 3))7) 

النواصر املغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471735

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.GLOBAL LASER TECHNOLOGIE

السقطيع) (: غرض الشركة بإيجاز)

املعدني بااليزر)-)السجارة.

عن) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الج اعة) البوزانيين  دوار  الي ين 

(- البيضاء) الدار  النواصر  الحضرية 

3))7))النواصر املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: س ي1) حسسغفر  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) س ي1  حسسغفر  السيد 

بلوك س الحي الحسني برشيد) (1(7

6111))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) س ي1  حسسغفر  السيد 

برشيد) الحسني  الحي  7)1بلوك س 

6111))برشيد املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن16)1)1))تمت رقم)744571.

753I

سل سوليسيون

مؤسسة األمة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

سل سوليسيون

تجزئة البساتين شارع البلح 

رقم 189، 91111، طنجة املغرب

حؤسسة األحة شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

حباركة رقم 54 - 91111 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.519(1

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 يوليوز) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

حصطفى) )ة)) السيد) تفويت 

حن) اجس اعية  حصة  (51 القدوري)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (111 أصل)

 16 بساريخ) الفكيكي  جالل  حم د 

يوليوز)1)1).

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)33395).

754I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

MEDI ENERGIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 11

 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

MEDI ENERGIE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق3 رقم الشقة 8 - 

1361) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.36(4(7

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

ت ت) ((1(1 يوليوز) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):)

الداح) سكينة  )ة)) تفويت السيد)
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (1.111
111)حصة لفائدة السيد))ة))يوسف)

فارس بساريخ))1)يوليوز)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743359.

755I

RENT CITY CAR

RENT CITY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

RENT CITY CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

شارع فاس، قيسارية املجد، رقم 
 ،91111 ،(1

وعنوان حقرها اإلجس اعي : حج ع 
حرشان، جناح 4) الطبق 6 رقم 73 

طنجة 91111. 
تمويل املقر االجس اعي للشركة 
رقم السقييد في السجل السجاري 

79115
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
املؤرخ في))1)يوليوز)1)1))تم تمويل)
املقر االجس اعي الحالي للشركة حن)»)
 6 الطبق) ((4 جناح) حج ع حرشان،)
»شارع) إلى) («91111 طنجة) (73 رقم)
(،(1 رقم) املجد،) قيسارية  فاس،)

»91111
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (17 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم))393

756I

STE CONSEIL MAROC

STE FNIDEQ IMPORT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA(DAHABIA 2 EME
 ETAGE(N 8 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
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STE FNIDEQ IMPORT شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 
األحي1ة زنقة ليل رقم 15 الفنيدق 

93111 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(7351

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) ((4
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.FNIDEQ IMPORT
اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وبيع بنصف الج لة
اسسي1اد املواد الغذائية.

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
الفنيدق) (15 رقم) ليل  زنقة  األحي1ة 

93111)الفنيدق املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
(: املالك) عبد  العالوي  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
املالك) عبد  العالوي  السيد 
ليل) زنقة  األحي1ة  جزئة  عنوانه)ا))
الفنيدق) (93111 الفنيدق) (15 رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
املالك) عبد  العالوي  السيد 
ليل) زنقة  األحي1ة  جزئة  عنوانه)ا))
الفنيدق) (93111 الفنيدق) (15 رقم)

املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) (19 االبسدائية بسطوان بساريخ)

1)1))تمت رقم)361).

757I

FIDUCIAIRE FICOHA

STE TAYSSIRAT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICOHA
 AV(IBN(KHALDOUN(IMMB 12

 1ER ETAGE AV IBN KHALDOUN
 IMMB 12 1ER(ETAGE، 23040،

BENI MELLAL MAROC
STE TAYSSIRAT SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي الطابق 
االر�سي رقم 54 تجزئة العسري - 

3111) بني حالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11(63
 11 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TAYSSIRAT SARL
غرض الشركة بإيجاز):)اسعافات)

اولية.
الطابق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- العسري) تجزئة  (54 رقم) االر�سي 

3111))بني حالل املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيدة نادية فكري):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: خدر) بن  هاجر  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) فكري  نادية  السيدة 

جابر) سيدي  حي ون  اوالد  دوار 

3111))بني حالل املغرب.

السيدة هاجر بن خدر عنوانه)ا))

القدس) عين  ((13  (4 رقم) زنقة 

3111))فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) فكري  نادية  السيدة 

جابر) سيدي  حي ون  اوالد  دوار 

3111))بني حالل املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني حالل بساريخ)15)غشت)

1)1))تمت رقم)7)4.

758I

RENT CITY CAR

RENT CITY CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

RENT CITY CAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حج ع حرشان، جناح 4) الطبق 6 

رقم 73 طنجة 91111

تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

79115

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تعيين) تم  ((119 حاي) (31 في) املؤرخ 

حسي1 جديد للشركة السيدة خديجة)

لقبول) تبعا  وحيد  ك سي1  بوزينب 

ع اد) املشارك  املسي1  اسسقالة 

الطريبق)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

حارس) (11 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)179).

759I

ARGANE-COMPTA

HIRONDELLES SERVICES
SARL AU 

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ARGANE-COMPTA

 RUE(LIBERTE(N° 10 ETAG 3

 APPT(N°6 CASABLANCA،

20300، CASABLANCA(MAROC

 Hirondelles Services SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 411 شارع 

الزرقطوني – اقاحة ح د الشقة 
رقم 1 - 1111) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469859

 15 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.Hirondelles Services SARL AU

خدحات) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االعالحيات وال16حجيات)-

تطوير تقنيات االعالحيات.)-

في) والسكوين  االستشارة 

االعالحيات.)-

الغي1) أو  املباشرة  -املساه ة  (

أو) الشركات  ج يع  في  املباشرة 

طبيعة) نفس  لديها  التي  املقاوالت 

املوضوع بهدف تن ية النشاط.

عنوان املقر االجس اعي):)411)شارع)

الزرقطوني)–)اقاحة ح د الشقة رقم)

1)-)1111))الدار البيضاء)املغرب.
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أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 LEMAITRE Mathias السيد)

Marc(:(100)حصة بقي ة)111)درهم)

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

 LEMAITRE Mathias السيد)

 n°(87 rue عنوانه)ا)) (Marc

 Léonard de Vinci 34111

.Montpellier France

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

 LEMAITRE Mathias السيد)

 n°(87 rue عنوانه)ا)) (Marc

 Léonard de Vinci 34111

Montpellier France

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.

761I

كرور عبد الرح ان

 SOCIETE CHAMI REGALE

SARLAU
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كرور عبد الرح ان

14 تجزئة ع ار سيدي بنور، 

4351)، سيدي بنور املغرب

 SOCIETE CHAMI REGALE

SARLAU شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي )1 تجزئة 

حكي و الواليدية الواليدية سيدي 

بنور 4351) الواليدية املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(811

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (18

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 SOCIETE CHAMI REGALE

.SARLAU

غرض الشركة بإيجاز):)حطعم.

عنوان املقر االجس اعي):))1)تجزئة)

سيدي) الواليدية  الواليدية  حكي و 

بنور)4351))الواليدية املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: حم د) نجيب  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حم د  نجيب  السيد 
بنور) سيدي  الواليدية  سي ون  حي 

4351))سيدي بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) حم د  نجيب  السيد 
بنور) سيدي  الواليدية  سي ون  حي 

4351))سيدي بنور املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ) بنور  بسيدي  االبسدائية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)3661.

761I

كرور عبد الرح ان

 SOCIETE CHAHOUB TRANS
SARLAU

شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كرور عبد الرح ان

14 تجزئة ع ار سيدي بنور، 

4351)، سيدي بنور املغرب

 SOCIETE CHAHOUB TRANS

SARLAU شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 15 

شارع الحسن الوزاني سيدي بنور 

4351) سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(813

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (14

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 SOCIETE CHAHOUB TRANS

.SARLAU

:)حقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

نقل البضائع.
 15 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)

بنور) سيدي  الوزاني  الحسن  شارع 

4351))سيدي بنور املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد شهوب عبد القادر):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

القادر) عبد  شهوب  السيد 

هالل) بني  مليسات  دوار  عنوانه)ا))

بنور) سيدي  ((4351 بنور) سيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

القادر) عبد  شهوب  السيد 

هالل) بني  مليسات  دوار  عنوانه)ا))
بنور) سيدي  ((4351 بنور) سيدي 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ) بنور  بسيدي  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)3739.

76(I

كرور عبد الرح ان

 SOCIETE OUARIT METAL
TRANS SARLAU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كرور عبد الرح ان

14 تجزئة ع ار سيدي بنور، 

4351)، سيدي بنور املغرب

 SOCIETE OUARIT METAL

TRANS SARLAU شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 14 تجزئة 
ع ار سيدي بنور سيدي بنور 

4351) سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(8(1

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) (1(

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 SOCIETE OUARIT METAL

.TRANS SARLAU
حقاول) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السلحيم) اشغال  (+ البضائع) نقل  في 

والصيانة.
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عنوان املقر االجس اعي):)14)تجزئة)

ع ار سيدي بنور سيدي بنور)4351) 

سيدي بنور املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

100.000,00)درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد نا�سي ك ال):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

 (4 السيد نا�سي ك ال عنوانه)ا))

تجزئة املسسقبل سيدي بنور)4351) 

سيدي بنور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

 (4 السيد نا�سي ك ال عنوانه)ا))

تجزئة املسسقبل سيدي بنور)4351) 

سيدي بنور املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 31 بساريخ) بنور  بسيدي  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)3763.

763I

CABINET CBA SARL

TOP 100
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

7) زنقة بابو7، طابق 3، شارع 

حم د الخاحس، 51)1)، الدار 

البيضاء املغرب

TOP 100 شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 15، 

زنقة ديس ود الطابق األول الشقة 

)، بنجدية الدار البيضاء املغرب 

1)11) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

4694(1

 (8 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 TOP (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.111

تجارة،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسجات) ج يع  واسسي1اد  تصدير 

واملعدات ألغراض السنظيف،)واألحن،)

وقطع غيار السيارات)_النقل.

(،15 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الشقة) األول  الطابق  ديس ود  زنقة 

املغرب) البيضاء) الدار  بنجدية  (،(

1)11))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

العرفاوي) الرزاق  عبد  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111 (:

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

العرفاوي) الرزاق  عبد  السيد 

44)زنقة حوالي عبد) عنوانه)ا))الرقم)

السال7 بن حشيش املويلحة الجديدة)

4111))الجديدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

العرفاوي) الرزاق  عبد  السيد 

44)زنقة حوالي عبد) عنوانه)ا))الرقم)

السال7 بن حشيش املويلحة الجديدة)

4111))الجديدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743311.

764I

CABINET CBA SARL

SUPER NUTRITION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

7) زنقة بابو7، طابق 3، شارع 

حم د الخاحس، 51)1)، الدار 

البيضاء املغرب

 SUPER NUTRITION

شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 15، زنقة 

ديس ود الطابق األول الشقة )، 

بنجدية الدار البيضاء 1)11) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471119

 14 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 SUPER(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.NUTRITION

تجارة،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املواد) حنسجات  ج يع  وتصدير 

الغذائية الرياضية املسنوعة الحجم

املالبس واألحذية) تجارة وتصدير 

والحقائب واألحذية الرياضية

وبيع ج يع املنسجات الغي1) شراء)

حنظ ة في حجال السجارة اإللكت1ونية.
عنوان املقر االجس اعي):)15،)زنقة)

(،( الشقة) األول  الطابق  ديس ود 

الدار) ((11(1 بنجدية الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: الكروحي) ياسين  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد ياسين الكروحي عنوانه)ا))
سيدي) ((69 رقم) (1 تجزئة السعادة)

1)15))الدار) حعروف الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد ياسين الكروحي عنوانه)ا))
سيدي) ((69 رقم) (1 تجزئة السعادة)

1)15))الدار) حعروف الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743874.

765I

zagora consulting sarl

REFTAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع حم د الخاحس، 

47911، زاكورة املغرب

REFTAGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 

الصناعي - 47911 زاكورة املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.16(3

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تعيين) تم  ((116 حاي) (16 في) املؤرخ 

السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 

ال16قاوي حعاد ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يونيو) (18 بساريخ) بزاكورة  االبسدائية 

116))تمت رقم)19).

766I
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STE ARIBET TRAVAUX SARL

STE ARIBEN TRAV
إعالن حسعدد القرارات

STE ARIBET TRAVAUX SARL

 avenue el amir moulay abdelah

 erfoud، 50500، ERFOUD

MAROC

STE ARIBEN TRAV »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : رقم 97 

حكسب رقم 1 االح دية 3 - 51111 

حكناس املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.44(39

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)19)غشت)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)

قرار رقم)-1):)الذي ينص على حايلي)
رفع راس حال الشركة بخ س حئة) (:

الف درهم ليصبح راس حال الشركة)

حليون درهم.)

على) ينص  الذي  (: (2- رقم) قرار 

تعيين السيد خالد اعريبات) (: حايلي)

جانب) الى  للشركة  قانوني  ك  ثل 

ملدة) وذلك  حنان  ح داوي  السيدة 

في) الشركة  تلتز7  ك ا  حمدودة  غي1 

املعاحالت) فيها  ب ا  حعاحالتها  ج يع 

املالية بسوقيع احد املسي1ين

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

 بند رقم)6):)الذي ينص على حايلي)

)الحصص العينية للشركة هي عشرة)

 111 حصة) كل  وقي ة  حصة  الف 

درهم

بند رقم)7):)الذي ينص على حايلي):)
راس حال الشركة حليون درهم

على) ينص  الذي  (: (14 رقم) بند 

تعيين السيد خالد اعريبات) (: حايلي)

جانب) الى  للشركة  قانوني  ك  ثل 

ملدة) وذلك  حنان  ح داوي  السيدة 

في) الشركة  تلتز7  ك ا  حمدودة  غي1 

املعاحالت) فيها  ب ا  حعاحالتها  ج يع 

املالية بسوقيع احد املسي1ين.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (11 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم))47).

767I

MARGEST SARL AU

TYXEL PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARGEST SARL AU

)7) تجزئة العزوزية حراكش، 

41111، حراكش املغرب

TYXEL PLUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شقة رقم 

7)1 ع ارة H الطابق االول العزوزية 

حراكش 41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115585

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 TYXEL(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.PLUS

-حكسب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسات)-اشغال البستنة)-)اشغال)

البناء.

عنوان املقر االجس اعي):)شقة رقم)

7)1)ع ارة)H)الطابق االول العزوزية)

حراكش)41111)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد احنيني يونس):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد املودن سعيد):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) يونس  احنيني  السيد 

ابواب حراكش املنطقة)11)ع ارة)41 

شقة))1 41111)حراكش املغرب.

عنوانه)ا)) سعيد  املودن  السيد 
 41111 بوعكاز) (439 رقم) (9 بلوك)

حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) يونس  احنيني  السيد 

ابواب حراكش املنطقة)11)ع ارة)41 

شقة))1 41111)حراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (11 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114811.

768I

CABINET EL HAMMOUTI

COMOLOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

CABINET EL HAMMOUTI

شارع الخرطو7 رقم 51 الناظور، 

111)6، الناظور املغرب

COMOLOB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 

الثانوية الجديدة بني أنصار - 111)6 

الناظور املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.17953

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

املؤرخ في)19)غشت)1)1))تم تمويل)

حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

(- أنصار) بني  الجديدة  الثانوية  »حي 

111)6)الناظور املغرب»)إلى)»الطريق)

(- سلوان) بوسسة  تاوريرت  الرئيسية 

111)6)الناظور املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور بساريخ)11)شتن16)

1)1))تمت رقم))95).

769I

FIDULIMAR

MANS4
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY(EL

 HASSANY(KASSTOR، 45000،

OUARZAZATE MAROC

MANS4 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حونكارف 

3 اغنسلن اكنيون - 45311 تنغي1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

775

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((7

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MANS4

:)حقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

البناء)واالشغال املخسلفة

حقاول في ع ليات الغرس واصالح)

الفضاءات الخضراء)واملراكن واالزقة

تسبيث انظ ة السقي بالسنقيط.

عنوان املقر االجس اعي):)حونكارف)

تنغي1) (45311 (- اكنيون) اغنسلن  (3

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

1.111.111)درهم،)حقسم كالسالي):)

 5.111 (: حنصور) يوسف  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 5.111 (: ابراهيم حنصور) السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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السيد يوسف حنصور عنوانه)ا))
تغ�سى اكنيون)45311)تنغي1 املغرب.

السيد ابراهيم حنصور عنوانه)ا))
تنغي1) (45311 اكنيون) اغنسلن 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد يوسف حنصور عنوانه)ا))

تغ�سى اكنيون)45311)تنغي1 املغرب
السيد ابراهيم حنصور عنوانه)ا))
اغنسلن اكنيون)45311)تنغي1 املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) (1( بساريخ) بتنغي1  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)-.
771I

mediterranée azur

LAQSI DIVER
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mediterranée azur
 app(a42 4éme(etage(aile(A

 marche(couvert(DB(Derfoufi،
60000، oujda(maroc

LAQSI DIVER شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي سيدي 
يحى تجزئة النجد رقم 911 - 61111 

وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
35489

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((9
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 LAQSI(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.DIVER

اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حسنوعة او انشاءات.

عنوان املقر االجس اعي):)حي سيدي)

يحى تجزئة النجد رقم)911)-)61111 

وجدة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد القصيوار حم ود):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

حم ود) القصيوار  السيد 
العسكري) الحي  (1( رقم) عنوانه)ا))

بوعرفة)11)61)بوعرفة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

حم ود) القصيوار  السيد 
العسكري) الحي  (1( رقم) عنوانه)ا))

بوعرفة)11)61)بوعرفة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (11 بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم)1817.

771I

MOUSSAOUI HAJJI

LHIDAOUI IKHWANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE(CITE

 ERFOUD، 52200، ERFOUD

MAROC

LHIDAOUI IKHWANE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي قصر 

هبيبات عرب الصباح زيز أرفود - 

11))5 أرفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

14159

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LHIDAOUI IKHWANE

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

املخسلفة والبناء)

أشغال الصباغة)

الوساطة.

قصر) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(- أرفود) زيز  الصباح  عرب  هبيبات 

11))5)أرفود املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
الحيداوي) الرح ان  عبد  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (511 (:

للحصة.

 (51 (: الحيداوي) لحسن  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 (51 (: السيد الحسين الحيداوي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الحيداوي) الرح ان  عبد  السيد 

عنوانه)ا))قصر هبيبات عرب الصباح)
زيز أرفود)11))5)ارفود املغرب.

الحيداوي) لحسن  السيد 

عنوانه)ا))قصر هبيبات عرب الصباح)
زيز أرفود)11))5)ارفود املغرب.

الحيداوي) الحسين  السيد 

عنوانه)ا))قصر هبيبات عرب الصباح)
زيز أرفود)11))5)ارفود املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الحيداوي) الرح ان  عبد  السيد 

عنوانه)ا))قصر هبيبات عرب الصباح)
زيز أرفود)11))5)أرفود املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) بالرشيدية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)735.

77(I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت حلحقة)

ورزازات

« STE NEGOUAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة 

تافياللت حلحقة ورزازات

شارع حوالي رشيد ع ارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45111، 

ورزازات املغرب

STE NEGOUAR SARL » شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار تالت 

ترحيكت - 45111 ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11971

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (18

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.«(NEGOUAR SARL

غرض الشركة بإيجاز):)*)املساوحة)
واملخازن) املحالت  تنظيف  (*

والشقق

*)شركة توريد وكالء)األحن.

عنوان املقر االجس اعي):)دوار تالت)

ترحيكت)-)45111)ورزازات املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 (51 (: عصا7) الشرايبي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
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حصة) ((51 (: بوحال) علي  السيد 
بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد رشيد الغازي):)51))حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد حم د بالقايد):)51))حصة)
بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد الشرايبي عصا7 عنوانه)ا))
ورزازات) (45111 دوار تالت ترحيكت)

املغرب.
عنوانه)ا)) بوحال  علي  السيدة 
دوار تاجدة ترحيكت)45111)ورزازات)

املغرب.
عنوانه)ا)) الغازي  رشيد  السيد 
 (8831  3( رقم) (4 بلوك) البيطا 

املح دية املغرب.
عنوانه)ا)) بالقايد  حم د  السيد 
دوار تاجدة ترحيكت)45111)ورزازات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد الشرايبي عصا7 عنوانه)ا))
ورزازات) (45111 دوار تالت ترحيكت)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات بساريخ))1)شتن16)

1)1))تمت رقم)-.

773I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE JAWHARAT TAOUNATE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الفداء تجزئة س ي1ة تاونات 
34111 املغرب تاونات، 34111، 

تاونات املغرب
 STE JAWHARAT TAOUNATE

SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي بني وليد 
املركز تاونات - 34111 تاونات 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1681

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.JAWHARAT TAOUNATE SARL
غرض الشركة بإيجاز):)-)األشغال)

العاحة.
-)بيع الزيوت.

بني وليد) (: عنوان املقر االجس اعي)
املركز تاونات)-)34111)تاونات املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 (11.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 511 (: السيد الحجا7 عبد النبي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: هشا7) بونعاس  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد قلوبي املهدي):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد بونعاس عبد الفساح):)511 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
النبي) عبد  الحجا7  السيد 
الدحنة) حي  الفداء) شارع  عنوانه)ا))

تاونات)34111)تاونات املغرب.
بونعاس هشا7 عنوانه)ا)) السيد 
فاس) شافعي  حم ود  شارع  (41

34111)تاونات املغرب.
عنوانه)ا)) املهدي  قلوبي  السيد 
الحايلة) الكلسة  حي  الوحدة  طريق 

تاونات)31111)فاس املغرب.
الفساح) عبد  بونعاس  السيد 
تجزئة بن يوسف حي) (41 عنوانه)ا))
ت ارة) (51111 ت ارة) الذهب  وادي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

النبي) عبد  الحجا7  السيد 

الدحنة) حي  الفداء) شارع  عنوانه)ا))

تاونات)34111)تاونات املغرب

بونعاس هشا7 عنوانه)ا)) السيد 

 31111 شارع حم ود شافعي فاس)

فاس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (14 االبسدائية بساونات بساريخ)

1)1))تمت رقم)311.

774I

LEADING MANAGEMENT

LEADING MANAGEMENT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADING MANAGEMENT

151 زنقة أساحة إبن زايد طابق ) 

حي كوش حعاريف، 1111)، الدار 

البيضاء املغرب

 LEADING MANAGEMENT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 151 زنقة 

أساحة إبن زايد طابق ) حي كوش 

حعاريف - 1111) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471555

 1( في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LEADING MANAGEMENT

تسيي1،) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
تجاري) تسيي1  حقاول  تكوين،) إدارة،)

وصناعي وحفاوض تجاري.
عنوان املقر االجس اعي):)151)زنقة)

كوش) حي  (( طابق) زايد  إبن  أساحة 

البيضاء) الدار  ((1111 (- حعاريف)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: برادة) فاتين  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) برادة  فاتين  السيدة 

اعرابة ط اريس دار بوعزة النواصر)

1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) برادة  فاتين  السيدة 

اعرابة ط اريس دار بوعزة النواصر)

1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تمت)
رقم)-.

775I

FIJUCOM

EDDAR DAREK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

FIJUCOM

 LAHCEN OUIDDER 88

 CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC

EDDAR DAREK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي : 1) زنقة 

إبن القطان بوسجور - 11)1) الدار 

البيضاء املغرب.

قفل السصفية
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
.311563

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تقرر) ((1(1 حارس) (16 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (EDDAR DAREK حل)
رأس الها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها) وعنوان  درهم  (11.111
القطان) إبن  زنقة  ((1 اإلجس اعي)
البيضاء) الدار  ((1(11 (- بوسجور)

املغرب نتيجة لعد7 كفاية الزبناء.
و عين):)

السيد)ة))حسن برزيز وعنوانه)ا))
بوسجور) القطان  إبن  زنقة  ((1
املغرب) البيضاء) الدار  ((1(11

ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)
1))زنقة) 1)1))وفي) )1)حارس) بساريخ)
إبن القطان بوسجور)-)11)1))الدار)

البيضاء)املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (3 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)1)1))تمت رقم)736885.
776I

SOBAGIM

 AUTO ECOLE AL AHD AL
JADID OUEST

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تمويل املقر االجس اعي للشركة

SOBAGIM
3)1 زنقة الورود بوسيجور 

الدارالبيضاء، 11)1)، 
الدارالبيضاء املغرب

 AUTO ECOLE AL AHD AL JADID
OUEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 635 

شارع الحزا7 الكبي1 الحي املح دي - 
1571) الدار البيضاء املغرب.
تمويل املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.3646(3

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)16)يوليوز)1)1))تم تمويل)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الحي) الكبي1  الحزا7  شارع  (635«

البيضاء) الدار  ((1571 (- املح دي)

املغرب»)إلى)»اقاحة املجد حلسقى شارع)

))حارس وشارع القدس الدار البيضاء)

-)1481))الدار البيضاء)املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743419.

777I

MANAHEL GROUP

MANAHEL GROUP
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MANAHEL GROUP

حي السعادة زنقة الدار البيضاء رقم 

13، 71111، العيون املغرب

MANAHEL GROUP شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي 

السعادة زنقة الدار البيضاء رقم 13 

- 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

3(685

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MANAHEL GROUP

تقديم) (- (: غرض الشركة بإيجاز)

السكوين،) حجاالت  في  خدحات 

االستشارة،) اإلرشاد،) السدريب،)

وإدارة) السأهيل،) املواكبة،) السدقيق،)

السغيي1)؛

حساحات) وتنشيط  تأجي1  (-
إدارة) املشت1ك،) الع ل  وحمطات 
وإدارة) الشركات  ع ل  حساحات 

حنصات املكاتب)؛
حشاريع) وإدارة  إعداد  دراسة،) (-
البشرية) للسن ية  الوطنية  املبادرة 
الع وحية/ املؤسسات  وحشاريع 
وكذا) والخاصة  الع وحية  الشبه 
املجس ع) وج عيات  السعاونيات 

املدني..)
حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 13 السعادة زنقة الدار البيضاء)رقم)

-)71111)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
(: املسوكل) الحكيم  عبد  السيد 
درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
املسوكل) الحكيم  عبد  السيد 
الدار) زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا))
العيون) (71111  13 رقم) البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
املسوكل) الحكيم  عبد  السيد 
الدار) زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا))
العيون) (71111  13 رقم) البيضاء)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
4))غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)3651.
778I

FOR NEGOCE

LBDDIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOR NEGOCE
حي خط الرحلة 1 شارع ا7 السعد 
الرقم 31، 71111، العيون املغرب

LBDDIVERS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي القدس 
زنقة واد الكايز رقم 891. - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

31417
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 حارس) (16
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LBDDIVERS
حخسلف) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االع ال االنشائية..
حي) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
(- (.891 القدس زنقة واد الكايز رقم)

71111)العيون املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد علوات حبارك):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
 511 (: حم د) ح اد  اهل  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) حبارك  علوات  السيد 
خط الرحلة)11)زنقة املندر ابن ع رو)

رقم)9) 71111)العيون املغرب.
السيد اهل ح اد عنوانه)ا))حركز)
العيون) (71111 الحكونية) الدورة 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) حبارك  علوات  السيد 
خط الرحلة)11)زنقة املندر ابن ع رو)

رقم)9) 71111)العيون املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
حارس) (1( االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)/)74.
779I
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حوثق

شركة » ا. ك س. بويلدينك»

 A.K.S BUILDING 
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

رأس الها االجس اعي 90.000,00 درهم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
حوثق

)4 زاوية القرنفل شارع يعقوب 
املنصور )4 زاوية القرنفل شارع 
يعقوب املنصور، 11)1)، الدار 

البيضاء املغرب
 A.K.S( «شركة » ا. ك س. بويلدينك
BUILDING )شركة ذات املسؤولية 

املحدودة رأس الها االجس اعي 
90.000,00 درهم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء 6) شارع حرس السلطان - 
11)1) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.351437

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يونيو) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
تفويت السيد))ة))السيد عبد هللا)
حن) اجس اعية  حصة  (151 لكريني)
)ة)) حصة لفائدة السيد) (911 أصل)
السيد حم د العال7 بساريخ)9))يونيو)

.(1(1
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)738868.

781I

LAATIK GÉNÉRAL

OUHSIN-MUST
شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAATIK GÉNÉRAL
شارع قاسم احين حي الفسح الرقم 
183 العيون، 71111، العيون 

املغرب
 OUHSIN-MUST

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة )1 
رقم )1 حي الوحدة )1 العيون - 

71111 العيون العيون
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
31319

 15 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((119 دجن16)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.OUHSIN-MUST
النقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
الشخ�سي والنقل السياحي والسجارة)
حسنوعة) وخدحات  االجهزة  وكراء)

والسصدير واالسسي1اد.
 1( زنقة) (: عنوان املقر االجس اعي)
(- العيون) (1( الوحدة) حي  (1( رقم)

71111)العيون العيون.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
اوحسين) املصطفى  السيد 
حي الفسح زنقة بور سعيد) عنوانه)ا))
العيون) (71111 العيون) (5( رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
اوحسين) املصطفى  السيد 
حي الفسح زنقة بور سعيد) عنوانه)ا))
العيون) (71111 العيون) (5( رقم)

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
دجن16) (31 االبسدائية بالعيون بساريخ)

119))تمت رقم)-.
781I

MATAHRI ABDERRAHIM

STE MAPS CREDIT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

MATAHRI ABDERRAHIM

115 زنقة وليلي حي السال7 بركان، 

63311، بركان املغرب

STE MAPS CREDIT SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طور 

السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي 5) شارع 

الشهداء االقاحة 6 ع ارة رقم 6 

الطابق الثالث الحي الحسني بركان - 

63311 بركان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.6157

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تقرر حل) 13)غشت) املؤرخ في)

املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 

حبلغ) (STE MAPS CREDIT SARL
وعنوان) درهم  (111.111 رأس الها)

شارع الشهداء) ((5 حقرها اإلجس اعي)

الطابق) (6 رقم) ع ارة  (6 االقاحة)

الثالث الحي الحسني بركان)-)63311 

عد7 نجاح) (: بركان املغرب نتيجة ل)

املشروع.

و حدد حقر السصفية ب)5))شارع)

 6 رقم) ع ارة  (6 االقاحة) الشهداء)

الطابق الثالث الحي الحسني بركان)-)

63311)بركان املغرب.)

و عين):)

لحدودي) الخالق  عبد  السيد)ة))
حي) حلب  زنقة  (3( رقم) وعنوانه)ا))

املغرب) بركان  (63311 بركان) االحل 

ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((7 بساريخ) ب16كان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/5)3.

78(I

BT CONSEIL

WECIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BT CONSEIL
 Bureau 365 technopark

 nouceur(CASA، 20000، CASA
MAROC

WECIM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 Rue ,11 وعنوان حقرها اإلجس اعي
 Liberté(étage 3, Appartement
 5 CASABLANCA 20000 CASA

MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

465515
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.WECIM
تطوير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
براحج وخدحات الك بيوتر وتسويقها)؛
حنصة) خدحة  وتسويق  تطوير  (-
تعاونية للسخطيط الحضري وبراحج)

البناء..
 Rue (,11 (: عنوان املقر االجس اعي)
 Liberté( étage( 3,( Appartement
 5 CASABLANCA (1111 CASA

.MAROC
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
)Hassan)حصة) JAI( :(334 السيد)

بقي ة)111)درهم للحصة.
 Abdelghani KOUIDER السيد)
درهم) (111 بقي ة) حصة  (:( 333

للحصة.
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 Yassine( LAZAR( :( 333 السيد)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

 38 Hassan JAI)عنوانه)ا)) السيد)

 Rue( Abou( Abbas( el( Azfi( Etage

 ( Appt 18 Maarif (1111 CASA

.MAROC

 Yassine LAZAR السيد)

 Casablanca,( 17,( Rue عنوانه)ا))

 Okhowane,( Et3,( Apt( 34.( 20000

.CASA MAROC

 Abdelghani KOUIDER السيد)

 RUE MOSTAPHA EL 5(((عنوانه)ا

 MANFALOUTI ETG 5 GAUTHIER

.(1111 CASA MAROC

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

 38 Hassan JAI)عنوانه)ا)) السيد)

 Rue( Abou( Abbas( el( Azfi( Etage

 ( Appt 18 Maarif (1111 CASA

MAROC

 Yassine LAZAR السيد)

 Casablanca,( 17,( Rue عنوانه)ا))

 Okhowane,( Et3,( Apt( 34.( 20000

CASA MAROC

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)-.

783I

MRK FINANCES CONSEILS

 EDIFICES DIVERS DE
TENSIFT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MRK FINANCES CONSEILS

 N 888 BLOC 6 AZLI

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 EDIFICES DIVERS DE TENSIFT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي زهور 
 B1( أطلس ع ارة رقم ) شقة

حماحيد 9 حراكش - 41111 حراكش 
حغرب 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1156(5

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.EDIFICES DIVERS DE TENSIFT
أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حخسلفة في البناء.
زهور) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 B1( شقة) (( رقم) ع ارة  أطلس 
41111)حراكش) 9)حراكش)-) حماحيد)

حغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد حم د درعي):)1.111)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) درعي  حم د  السيد 
 41111 حراكش) (175 رقم) أزلي  حي 

حراكش حغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) درعي  حم د  السيد 
 41111 حراكش) (175 رقم) أزلي  حي 

حراكش حغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (11 بساريخ) ب راكش  السجارية 
.M18 (1 (1(5919(1)1))تمت رقم

784I

MRK FINANCES CONSEILS

NATURE 44
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MRK FINANCES CONSEILS
 N 888 BLOC 6 AZLI

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

NATURE 44 شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي زهور 
أطلس ع ارة رقم ) شقة ب- رقم )1 
حماحيد 9 حراكش - 41111 حراكش 

حغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
114479

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) ((1
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.NATURE 44
إنساج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حنسجات فالحية.
زهور) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
أطلس ع ارة رقم)))شقة ب-)رقم))1 
41111)حراكش) 9)حراكش)-) حماحيد)

حغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
(: الحبي�سي) املهدي  السيد 
111.111)حصة بقي ة)1.111)درهم)

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد املهدي الحبي�سي عنوانه)ا))

رقم)  (6( ع ارة) (( سلمى) إقاحة 

 MARRAKECH  41111 حراكش)

حغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد املهدي الحبي�سي عنوانه)ا))

رقم)  (6( ع ارة) (( سلمى) إقاحة 

 MARRAKECH  41111 حراكش)

املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) ب راكش  السجارية 

رقم) تمت  ((1(1 يونيو) ((6

.M06_20_2076192

785I

TIMEWORK CONSULTING

ODEN SARLAU - أودين
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TIMEWORK CONSULTING

 HAY(ESSAFA(RUE 21 N°48

 EL(OULFA - CASABLANCA،

61)1)، الدار البيضاء امل لكة 

املغربية

أودين - ODEN SARLAU شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 144، 

شارع حم د اس يمة اقاحة جوهرة 

حم د اس يمة الطابق 6، الشقة 

35، درب ع ر - 1191) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

468163

 13 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)أودين)-)

.ODEN SARLAU

أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

صناعة) املالبس،) نسج  الخياطة،)

املالبس حسب الطلب أو انطالقا حن)

ن اذج،)تقطيع،)تج يع قطع حن أجل)

صناعة حالبس رجاليى أو نسائية.

(،144 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

شارع حم د اس يمة اقاحة جوهرة)

الشقة) (،6 الطابق) اس يمة  حم د 

الدار) ((1191 (- ع ر) درب  (،35

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

(: الحيان) الرحيم  عبد  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

الحيان) الرحيم  عبد  السيد 

س،) بلوك  (،3 ليساسفة) عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  ((1191  (66 رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الحيان) الرحيم  عبد  السيد 

س،) بلوك  (،3 ليساسفة) عنوانه)ا))

البيضاء) الدار  ((1191  (66 رقم)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تمت)

رقم)-.

786I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

 ENTREPRISE AKOUTEI
BENOMAR

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

 CABINET FISCALE ET
COMPTABLE DE KHEMISSET
33 شارع سيدي حم د، 15111، 

الخ يسات املغرب
 ENTREPRISE AKOUTEI

BENOMAR شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 11 حي 
البا7 وملاس - 15111 وملاس املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(5741
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((1(1 غشت) (14 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»911.111)درهم»)أي حن)»111.111 
عن) درهم») (1.111.111« إلى) درهم»)
أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ) بالخ يسات  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1114.
787I

E&R(CONSULTING

 DIRECTCOMTA
OFFSHORING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيي1 تس ية الشركة

E&R(CONSULTING
 RUE AHMED EL MAJJATI 13
 RES(LES(ALPES 1ER(ETAGE

 N°8 MAARIF(CASABLANCA2،
20300، CASABLANCA(MAROC
 DIRECTCOMTA OFFSHORING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجس اعي 14) شارع 
ابن سينا حي الهنا - 1111) الدار 

البيضاء املغرب.

تغيي1 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

(49919

العا7) الج ع  ب قس�سى 

 (9 في) املؤرخ  اإلسسثنائي 

تس ية) تغيي1  تم  ((1(1 ف16اير)

 DIRECTCOMTA« حن) الشركة 

 AGUESSEAU«(إلى(«OFFSHORING

.»PARTNERS MOROCCO

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743934.

788I

SODATS SARL

sodats sarl

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

SODATS SARL

 Av(Mohamed 6 V.N، 35000،

Taza Maroc

sodats sarl شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 AV وعنوان حقرها اإلجس اعي

 MOHAMED VI TAZA TAZA

.35000 TAZA(MAROC

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.691

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم) ((1(1 يوليوز) ((3 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»661.111)درهم»)أي حن)»111.111 

عن) درهم») (761.111« إلى) درهم»)

إدحاج احسياطي أو أرباح أو) (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (13 بساريخ) بسازة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)364.

789I

NEOEXPERT CONSULTING

اوبريمو كنسلتنك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEOEXPERT CONSULTING

 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES(RIBH(D(BIR(ANZARANE، 3،

CASABLANCA MAROC

اوبري و كنسلسنك شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع اللة 

الياقوت اقاحة كاليس 9 الطبق 4 - 

1111) الدار البيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

461883

 (1 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((119 دجن16)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)اوبري و)

كنسلسنك.

غرض الشركة بإيجاز):)هندسة في)

االعالحيات.

عنوان املقر االجس اعي):)شارع اللة)

(- (4 الطبق) (9 الياقوت اقاحة كاليس)

1111))الدار البيظاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 51 (: الرزاق) عبد  ملوري  السيد 

حصة بقي ة)5.111)درهم للحصة.

السيد الجعايني جواد):)51)حصة)

بقي ة)5.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

الرزاق) عبد  ملوري  السيد 

))عين) عنوانه)ا))اقاحة نور كلفورنيا)

الشق)1111))الدار البيظاء)املغرب.
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الجعايني جواد عنوانه)ا)) السيد 
اقاحة النم)1)عين الشق)1111))الدار)

البيظاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الرزاق) عبد  ملوري  السيد 
))عين) عنوانه)ا))اقاحة نور كلفورنيا)

الشق)1111))الدار البيظاء)املغرب
الجعايني جواد عنوانه)ا)) السيد 
اقاحة النم)1)عين الشق)1111))الدار)

البيظاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

دجن16)119))تمت رقم)-.
791I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

 SOCIETE DEVELOPPEMENT
DES HOTELS DU NORD B

شركة املساه ة
رفع رأس ال الشركة

 SOCIETE DEVELOPPEMENT
DES HOTELS DU NORD B
شركة حساه ة ب جلس ادارة 

رأس الها : 3.311.111)1.1 درهم
حقرها االجس اعي : بناية ليباسو زاوية 
شارع النخيل وشارع املهدي بن بركة 

حي الرياض، الرباط
السجل السجاري بالرباط عدد : 

95419
I.F : n°3306992

الج عية) حمضر  ب قس�سى 
الع وحية االسسثنائية املنعقدة بساريخ)

9))حاي)1)1))تقرر حا يلي):)
الشركة) رأس ال  رفع  (-
بقدر497111111)درهم ع16 اصدار)
4971111)سهم عن طريق املساه ة)
املالية وحن خالل دحج ديون الشركة)

املحددة املقدار واملسسمقة.
النظا7) حن  (7 البند) تميين  (-

االسا�سي للشركة.)
تفويض السلط ملجلس االدارة) (-
حن) للرفع  النهائي  االنجاز  ملعاينة 
حمضر) الشركة.ب قس�سى  رأس ال 
 17 بساريخ) املنعقد  االدارة  حجلس 

يوليوز)1)1))تقرر حا يلي):)

-)حعاينة االنجاز النهائي للرفع حن)
رأس ال الشركة بقدر497.111.111 
درهم لرفعه حن حبلغ)6.311.111)6 
 1.1(3.311.111 حبلغ) الى  درهم 

درهم،)
النظا7) حن  (7 البند) تميين  (-

االسا�سي للشركة.)
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
116115بساريخ) عدد) تمت  بالرباط 

18)غشت)1)1).
حلخص قصد النشر

791I

الفضيلة

 KECHICH
PARAPHARMACIE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الفضيلة
رقم 9)5 شقة رقم 4 الوحدة 
5 شارع عالل الفا�سي حراكش، 

41171، حراكش املغرب
 KECHICH PARAPHARMACIE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حمل رقم 
14 زنقة باب الخ يس قشيش - 

41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115915

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (16
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.KECHICH PARAPHARMACIE

املسجر في) (: غرض الشركة بإيجاز)
املواد الشبه الصيدلية

املقاول في تسيي1 الخدحات.
حمل) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رقم)14)زنقة باب الخ يس قشيش)-)

41111)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السفالي عزالدين) السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد السفالي عزالدين عنوانه)ا))
 411 رقم) ر  روسو  كولف  اطلس 
حراكش) (41111 الجنوبي) النخيل 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد السفالي عزالدين عنوانه)ا))
 411 رقم) ر  روسو  كولف  اطلس 
حراكش) (46111 الجنوبي) النخيل 

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)115167.

79(I

GLOFID

ASSURANCE RIZQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GLOFID
196 شارع السفي1 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4، 1311)، الدار 
البيضاء املغرب

ASSURANCE RIZQ شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 
ابوبكر نجار ع ارة ر17 ش ر1 
ت16يكت - 11151 سال املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(8681

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 غشت) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
حم د بنكبور) )ة)) تفويت السيد)
511)حصة اجس اعية حن أصل)511 
يوسف) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بنوال بساريخ)11)غشت)1)1).
حم د بنكبور) )ة)) تفويت السيد)
 511 أصل) حن  اجس اعية  حصة  (1
األحينة) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

بره ا بساريخ)11)غشت)1)1).
ليازدي) أحينة  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (499
499)حصة لفائدة السيد))ة))األحينة)

بره ا بساريخ)11)غشت)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) (11 بساريخ) بسال  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)34911.
793I

ANDERSEN CONSULTING

SUMMER NIGHT DREAM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC (9
 BROOKS، 90030، TANGER

MAROC
 SUMMER NIGHT DREAM

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
الجيش امللكي - الشاطئ البلدي - 

91111 طنجة املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.((111

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
رضوان) )ة)) السيد) تفويت 
حصة اجس اعية حن) (681 البكوري)
أصل)111.))حصة لفائدة السيد))ة))
1))يوليوز) لحسن ايت املودن بساريخ)

.(1(1
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باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (31 بساريخ) بطنجة  السجارية 

1)1))تمت رقم)33388).

794I

GLOFID

ASSURANCE RIZQ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

GLOFID

196 شارع السفي1 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4، 1311)، الدار 

البيضاء املغرب

ASSURANCE RIZQ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

ابوبكر نجار ع ارة ر ش ر ت16يكت - 

11151 سال املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(8681

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تم تعيين) 11)غشت) املؤرخ في)

حسي1 جديد للشركة السيد)ة))بنوال)
لقبول) تبعا  آخر  ك سي1  يوسف 

اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (11 بساريخ) بسال  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)34911.

795I

offisc

EQUIPEMENTS DES OLIVES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

offisc

 rue(nablouss(casablanca، 61

20500، casablanca(maroc

 EQUIPEMENTS DES OLIVES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 6) شارع 

حرس سلطان الطابق األول الشقة 3 - 

1511) الدارالبيضاء املغرب.

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471647

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.EQUIPEMENTS DES OLIVES
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وشراء)

وتوزيع األجهزة اإللكت1ونية.
6))شارع) عنوان املقر االجس اعي):)
حرس سلطان الطابق األول الشقة)3 

-)1511))الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 911 (: السيد الح يني نور الدين)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 111 (: حم د) الح يني  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الدين) نور  الح يني  السيد 
7)ع ارة) إقاحة البدر 7 س) عنوانه)ا))
الدار) ((1(51 س) ع  (17 رقم) (68

البيضاء)املغرب.
السيد الح يني حم د عنوانه)ا))
إقاحة البدر 7 س)7)ع ارة)68)رقم)17 

ع س)51)1))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الدين) نور  الح يني  السيد 
7)ع ارة) إقاحة البدر 7 س) عنوانه)ا))
الدار) ((1(51 س) ع  (17 رقم) (68

البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن16)1)1))تمت رقم)-.

796I

FIDUCIAIRE CHEMS

MAZARII AL MAGHREB
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM SAADANE A APPRT N

 22 AV(MED 5 ET(KAHIRA

 TEMARA، 12000، TEMARA

MAROC

MAZARII AL MAGHREB شركة 

ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي ع ارة 65 

شقة 3 تجزئة س جنان املنصور 1 

ت سنا ت ارة - 111)1 ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

131575

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MAZARII AL MAGHREB

حنسج) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

فالحي.

عنوان املقر االجس اعي):)ع ارة)65 

 1 تجزئة س جنان املنصور) (3 شقة)

ت سنا ت ارة)-)111)1)ت ارة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: خ لي�سي) فؤاد  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) خ لي�سي  فؤاد  السيد 
ت ارة) (14( رقم) القصبة  تجزئة 

111)1)ت ارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) خ لي�سي  فؤاد  السيد 
ت ارة) (14( رقم) القصبة  تجزئة 

111)1)ت ارة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) (11 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)3855.

797I

GLOFID

 INSTITUT PROFESSIONNEL
 DE FORMATION AUX

METIERS D'AVENIR PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 تس ية الشركة

GLOFID
196 شارع السفي1 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4، 1311)، الدار 
البيضاء املغرب

 INSTITUT PROFESSIONNEL DE
 FORMATION AUX METIERS
D›AVENIR PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها االجس اعي تجزئة 
حاج فاتح ر)1) األلفة - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب.
تغيي1 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
464539

العا7) الج ع  ب قس�سى  (
يوليوز) (13 في) املؤرخ  اإلسسثنائي 
تم تغيي1 تس ية الشركة حن) ((1(1
 INSTITUT PROFESSIONNEL«
 DE FORMATION AUX METIERS
 OMNIA« إلى) («D’AVENIR( PRIVE
 SCHOOL OF BUSINESS AND

.»TECHNOLOGIES PRIVE
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن16)1)1))تمت رقم)))7445.

798I
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الحسين فاضيل

MY ENERGIE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحسين فاضيل

شقة رقم 15 حي االزدهار 9-75 

حراكش، 41111، حراكش املغرب

MY ENERGIE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حكسب 
رقم 15, املج ع املنهي تجزئة رقم ) 

شارع عالل الفا�سي, إقاحة حرف ب, 

حراكش - 41111 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115863

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (16

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 MY (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ENERGIE

غرض الشركة بإيجاز):)بيع وتوزيع)

للشركة) التشحيم  وزيوت  الوقود 

ولشركات اخرى.

حكسب) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 ( املج ع املنهي تجزئة رقم) (,15 رقم)

إقاحة حرف ب,) شارع عالل الفا�سي,)

حراكش)-)41111)حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

1.111)حصة) (: السيد طه اهراقي)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

حي) عنوانه)ا)) اهراقي  طه  السيد 
حراكش) (131 رقم) (19 الحرش بلوك)

41111)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

حي) عنوانه)ا)) اهراقي  طه  السيد 
حراكش) (131 رقم) (19 الحرش بلوك)

41111)حراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)5149.

799I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

 SOCIETE DE

 DEVELOPPEMENT DE

RESORTS A MDIQ
شركة املساه ة

رفع رأس ال الشركة

 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

DE RESORTS A MDIQ

شركة حساه ة رأس الها : 

8.911.111)3 درهم

حقرها االجس اعي : بناية ليباسو زاوية 

شارع النخيل وشارع املهدي بن بركة 

حي الرياض، الرباط

السجل السجاري بالرباط عدد : 

95(57

I.F : n°3306906

الج عية) حمضر  ب قس�سى 

الع وحية االسسثنائية املنعقدة بساريخ)

9))حاي)1)1))تقرر حا يلي):)
بقدر) الشركة  رأس ال  رفع  (-

اصدار) ع16  درهم  ((43111111

واملحررة) املكستبة  سهم  ((431111

الشركة) ديون  دحج  خالل  حن  كليا 

املحددة املقدار واملسسمقة.

-)حعاينة االنجاز النهائي للرفع حن)
رأس ال الشركة بقدر)431111111) 

درهم لرفعه حن حبلغ)8.911.111)3 

درهم الى حبلغ)571.911.111)درهم.

النظا7) حن  (7 البند) تميين  (-

االسا�سي للشركة.)

بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 

السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 

بساريخ) (116113 بالرباط تمت عدد)

18)غشت)1)1).
حلخص قصد النشر

811I

GENERALE(D’ETUDES(AND(CONSULTING

لطيف دار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 GENERALE D›ETUDES AND

CONSULTING

 LOT(ACHARFA(GH 8

 IMM 3 APPT 18 OUALFA

 CASABLANCA، 20202،

CASABLANCA MAROC

لطيف دار شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 N° 46 وعنوان حقرها اإلجس اعي

 BD(ZERKTOUNI 2eme(étage

 Appt 6 - CASABLANCA - 20202

.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.373617

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((119 يوليوز) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

 ELGAOUA )ة)) السيد) تفويت 

OMRAR 341)حصة اجس اعية حن)

)ة)) حصة لفائدة السيد) (341 أصل)

 17 بساريخ) (ENNAJI MOHAMMED

يوليوز)119).

 ELGAOUA )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجس اعية) (ELHACHMI 161

حصة لفائدة السيد) (331 حن أصل)

بساريخ) (ENNAJI MOHAMMED )ة))

17)يوليوز)119).

 ELGAOUA )ة)) السيد) تفويت 

حصة اجس اعية) (ELHACHMI 171

حصة لفائدة السيد) (331 حن أصل)

 IBNOU RATIB MOHAMMED((ة(

بساريخ)17)يوليوز)119).

 SAAD LATIF )ة)) تفويت السيد)
171)حصة اجس اعية حن أصل)331 
 IBNOU )ة)) السيد) لفائدة  حصة 
 17 بساريخ) (RATIB MOHAMMED

يوليوز)119).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)119))تمت رقم)8578.

811I

STE FIACCOF 

PRIVABEAUTY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM، 30080، fes(maroc

PRIVABEAUTY SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 8 زنقة ابي 
شعيب الدكالي حمل رقم 4 - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

63(19
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PRIVABEAUTY SARL
حالقة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

للنساء)-)السج يل.
عنوان املقر االجس اعي):)8)زنقة ابي)
شعيب الدكالي حمل رقم)4)-)31111 

فاس املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
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: العلوي) احراني  اي ان   السيدة 
611)حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 411 (: بغداد) الحق  عبد  السيد 
حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

العلوي) احراني  اي ان  السيدة 
زنقة اساحة بت) (3 رقم) (7 عنوانه)ا))

زيد الدكرات)31111)فاس املغرب.
السيد عبد الحق بغداد عنوانه)ا))
7)رقم)3)زنقة اساحة بت زيد الدكرات)

31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
العلوي) احراني  اي ان  السيدة 
زنقة اساحة بت) (3 رقم) (7 عنوانه)ا))

زيد الدكرات)31111)فاس املغرب
السيد عبد الحق بغداد عنوانه)ا))
7)رقم)3)زنقة اساحة بت زيد الدكرات)

31111)فاس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 بساريخ) بفاس  السجارية 

1)1))تمت رقم)1)1)/1744.
81(I

FIDABEL SARL AU

STE DA3 INVEST
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FIDABEL SARL AU
 SAFI CONSULTANT BUREAU
 N°4 IMM(MIMOUNA 2EME
 ETAGE(JERIFAT(SAFI، 46000،

SAFI MAROC
STE(DA3 INVEST شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 
املحك ة ج عة سحيم آسفي - 
46111 ج عة سحيم املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9619
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((1(1 غشت) ((6 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

أي) درهم») (1.900.000,00«

إلى) درهم») (100.000,00« حن)

(: عن طريق) درهم») (2.000.000,00«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (1( بساريخ) بآسفي  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1919.

813I

MARFID

IMOC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARFID

 IMM83 APPT 3 SKIKINA(AV

 HASSAN(II، 12000، TEMARA

MAROC

IMOC شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي صالح 

الدين الع ارة رقم 41 املسسودع 

 TEMARA 1(111 - رقم 1 ت ارة

MAROC

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

131111

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) (17

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

.IMOC(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

غرض الشركة بإيجاز):)•)الزراعة)

والصناعات الغذائية الزراعية.

في) وتعبئسه  الزيسون  •عصر 

القنينات.

•)ثالجة))ج يع الفئات).
•)حمطة تعبئة ج يع املنسجات.

•)الت1بية والسعليف بج يع أنواعها.
•)تعبئة الحليب.

•)اسسي1اد وتصدير))زراعي).
والخدحات) وقود  حمطة  (•

واملسعلقة بهذا النشاط.
جزار،) حخ6زة،) وحقهى،) حطعم  (•
حفالت،) غرفة  طباعة،) دار  حكسبة،)

سوبر حاركت.
•)حخسلف أع ال البناء)والسطوير)

العقاري وتأجي1 األثاث واملباني.
•)اسسي1اد وتصدير حواد البناء.

وأبماث) املحاجر  اسسغالل  (•
السعدين.

عنوان املقر االجس اعي):)حي صالح)
املسسودع) (41 رقم) الع ارة  الدين 
 TEMARA  1(111 (- ت ارة) (1 رقم)

.MAROC
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) نجاة  حاحض  السيدة 
 11161 حي الوداية ت ارة) (58 الرقم)

ت ارة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) نجاة  حاحض  السيدة 
 11161 حي الوداية ت ارة) (58 الرقم)

ت ارة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (19 بساريخ) بس ارة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)3544.
814I

FINANCIAL CONSULTING GROUP SARL

MIMOSAS OIL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FINANCIAL CONSULTING
GROUP SARL

 Rue(de(Nador(n° 37، 28800،

Mohammedia Maroc

MIMOSAS OIL شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي طريق 

الرباط عند حمطة بت1و7 املح دية - 

8811) املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(5361

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) ((6

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MIMOSAS OIL

غرض الشركة بإيجاز):)

ب ا) الخدحة،) حمطة  اسسغالل  (-

في ذلك بيع الوقود وزيوت التشحيم)

ولواز7 وخدحات السيارات والكافيت1يا)

واملطعم وتمضي1 الوجبات الخفيفة.

ج يع) إجراء) أعم،) وبشكل 

أو) السجارية  أو  املالية  املعاحالت 

املنقولة أو العقارية الالزحة لسمقيق)

غرض الشركة والتي حن شأنها تعزيز)

ن وها وتطورها..

طريق) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

الرباط عند حمطة بت1و7 املح دية)-)

8811))املح دية املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: عث ان) بالفقيه  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
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السيد بالفقيه عث ان عنوانه)ا))
الرودااني) ابراهيم  ال16كة شارع  فيال 

املح دية)8811))املح دية املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد بالفقيه عث ان عنوانه)ا))
الرودااني) ابراهيم  ال16كة شارع  فيال 

املح دية)8811))املح دية املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية باملح دية بساريخ))1)حارس)

1)1))تمت رقم)477.
815I

FIDA

THE PARK STADIUM
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDA
 ABDELMOUMEN(RES(EL(HADI،
20000، CASABLANCA(MAROC
THE PARK STADIUM شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي إقاحة 
حدائق املحيط رقم 188 دار بوعزة 

النواصر الدارالبيضاء 1111) 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.31(113
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر) ((1(1 غشت) (13 في) املؤرخ 
ذات حسؤولية حمدودة) حل شركة 
 THE PARK الوحيد) الشريك  ذات 
 111.111 STADIUM)حبلغ رأس الها)
اإلجس اعي) حقرها  وعنوان  درهم 
دار) (188 إقاحة حدائق املحيط رقم)
بوعزة النواصر الدارالبيضاء)1111) 
(: ل) نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء)

توقف أنشطة الشركة.
شارع) ب  السصفية  حقر  حدد  و 
السبع) عين  تجزئة  الشفشاوني 
 (( الرقم) (19 ع ارة) حديقة 
الدارالبيضاء) ((1111 الدارالبيضاء)

املغرب.)

و عين):)
صفري) يوسف  السيد)ة))
املحيط) حدائق  إقاحة  وعنوانه)ا))
رقم)188)دار بوعزة النواصر)7111) 
)ة)) ك صفي) املغرب  الدارالبيضاء)

للشركة.
)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)
حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن16)1)1))تمت رقم))74453.
816I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

MASEN CAPITAL
إعالن حسعدد القرارات

 MASEN CAPITAL
شركة حساه ة ب جلس ادارة 

رأس الها : 4.111.111.111 درهم
حقرها االجس اعي : حركب زينيت 
الرباط، رقم 51 الطريق الدائري 
الجنوبي الرباط - الدار البيضاء، 

الع ارة A-B-C & D، سو�سي 11111 
الرباط

السجل السجاري بالرباط عدد : 
93693

I.F : n°14382372
الج عية) حمضر  ب وجب 
الع وحية العادية املنعقدة بساريخ)5) 

يونيو)115)،)تقرر حا يلي):)
املسصرف) والية  تجديد  عد7  (-
لع راني.ب قس�سى) أحينة  السيدة 
الع وحية) الج عية  حمضر 
االسسثنائية املنعقدة بساريخ)19)يونيو)

1)1))تقرر حا يلي):)
-)املصادقة على قرار تعيين السيد)
ملازين،) ك  ثل  حنصوري  كريم 
للسيد) كبديل  الشركة  في  حسصرف 

حم د علي بنسعيد.
-)تغيي1 املقر االجس اعي للشركة حن)
بن) حم د  شارع  املعالجة،) »حمطة 
حسان الوزاني ص.ب الرباط شالة)–)
)1111)–)الرباط»)إلى)»حركب زينيت)
الدائري) الطريق  (51 رقم) الرباط،)

البيضاء،) الدار  (- الرباط) الجنوبي 
الع ارة)A-B-C(&(D،)سو�سي)11111 

الرباط»
-)ت ديد غرض الشركة

الشركة) رأس ال  رفع  (-
درهم لرفعه) بقدر370,000,000,00)
درهم الى) (30.000.000,00 حن حبلغ)

حبلغ)400.000.000,00)درهم،)
النهائي) االنجاز  حعاينة  (-
الشركة) رأس ال  حن  للرفع 
درهم لرفعه) بقدر370,000,000,00)
درهم الى) (30.000.000,00 حن حبلغ)

حبلغ)400.000.000,00)درهم،)
-)اعس اد النظا7 االسا�سي الجديد)

للشركة.)
بالسجل) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية) املحك ة  لدى  السجاري 
116139بساريخ) عدد) تمت  بالرباط 

19)غشت)1)1).
حلخص قصد النشر

817I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

OMLIL PIECES AUTOS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK(AL(KHEIR(RUE 1 N°

 45 SIDI(BERNOUSSI، 20600،
CASABLANCA MAROC

 OMLIL PIECES AUTOS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طور السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي أحال 3 

زنقة 19 رقم 111 سيدي ال16نو�سي 
- 1611) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.37(313
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
1)1))تقرر حل) 17)غشت) املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 OMLIL PIECES AUTOS SARL
درهم) (111.111 رأس الها) حبلغ 
 3 أحال) اإلجس اعي  حقرها  وعنوان 
زنقة)19)رقم)111)سيدي ال16نو�سي)-)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((1611

عد7 تمقيق الهدف اللذي حن) (: ل)

أجله تأسست الشركة..

 3 و حدد حقر السصفية ب أحال)
زنقة)19)رقم)111)سيدي ال16نو�سي)-)

1611))الدار البيضاء)املغرب.)

و عين):)

وعنوانه)ا)) باسو  ع ر  السيد)ة))
سيدي) (111 رقم) (19 زنقة) (13 أحال)

البيضاء) الدار  ((1611 ل16نو�سي)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)
املسعلقة بالسصفية):)أحال)3)زنقة)19 

رقم)111)سيدي ال16نو�سي

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743848.

818I

Adviry Consulting et Services

 ADVIRY CONSULTING ET 
 SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Adviry Consulting et Services

 Bd(Brahim(Roudani 332 Res

 Rayhane(ETG 5 N 21، 20100،

Casablanca Maroc

 Adviry Consulting et Services «

» شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي )33، 

شارع ابراهيم الروداني، طابق 5، 
رقم 1)، إقاحة ريمان، املعاريف - 

1111) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471111

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (19

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
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ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(« (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.«(Adviry Consulting et Services

تسيي1) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األع ال واالستشارات اإلدارية.

(،33( (: االجس اعي) املقر  عنوان 

شارع ابراهيم الروداني،)طابق)5،)رقم)

1)،)إقاحة ريمان،)املعاريف)-)1111) 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: ضحى) حدادي  السيدة 

حصة بقي ة)5.111)درهم للحصة.

السيد ايت خالي أنس):)511)حصة)

بقي ة)5.111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة حدادي ضحى عنوانه)ا))

 1 16)رقم) حي الوفاء)ع ارة ياس ينة)

8811))املح دية املغرب.

السيد ايت خالي أنس عنوانه)ا))

 4 شقة) (( رحال املسكيني طابق) (94

511)))الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيدة حدادي ضحى عنوانه)ا))

 1 16)رقم) حي الوفاء)ع ارة ياس ينة)

8811))املح دية املغرب

السيد ايت خالي أنس عنوانه)ا))

 4 شقة) (( رحال املسكيني طابق) (94

511)))الدارالبيضاء)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)1)1))تمت رقم)3115.

819I

Immofid

CRISPY NEGOCE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe(i(olfa(hay
 hassani، 20000، Casablanca

Casablanca
CRISPY NEGOCE شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 11 زنقة 
الشراردة الطابق السفلي حي لوبيلة 

بوركون - 1111) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471637

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((4
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CRISPY NEGOCE
:)حقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

حخسلف اشغال البناء
حقاول في حجال االشهار.

زنقة) (11 (: عنوان املقر االجس اعي)
الشراردة الطابق السفلي حي لوبيلة)
البيضاء) الدار  ((1111 (- بوركون)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السيد اس اعيل خلفي)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد اس اعيل خلفي عنوانه)ا))
 8 4)رقم) 1)حي املسجد زنقة) لياسفة)

1111))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد اس اعيل خلفي عنوانه)ا))
 8 4)رقم) 1)حي املسجد زنقة) لياسفة)

1111))الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن16)1)1))تمت رقم))74444.
811I

BOUKHRIS(&ASSOCIES

 MOROCCAN AGENCY FOR
SUSTAINABLE ENERGY

شركة املساه ة
رفع رأس ال الشركة

BOUKHRIS &ASSOCIES
 IMM(BLUE(PAR(PARK, 5EME,
 ETAGE, AVENUE(HASSAN(II
 117، 20100، CASABLANCA

MAROC
 MOROCCAN AGENCY FOR
SUSTAINABLE ENERGY شركة 

املساه ة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حركب 
زينيت الرباط، رقم 51 الطريق 
الدائري الجنوبي الرباط - الدار 

 A-B-C - 100000 البيضاء، الع ارة
الرباط املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.79835
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((118 يوليوز) ((7 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
أي) درهم») ((.511.111.111«
إلى) درهم») ((.(51.111.111« حن)
درهم»)عن طريق) (4.751.111.111«
الشركة) ديون  حع  حقاصة  إجراء) (:

املحددة املقدار واملسسمقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (19 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)116141.
811I

CABINET(BASIC-COMPTA

PAUSE MAISON SARL AU
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET(BASIC-COMPTA
 27RUE(CASABLANCA 2 EME
 ETAGE(APPARTEMENT(N°3،

60000، OUJDA(MAROC
 PAUSE MAISON SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 
حم د عبدو ع ارة السعادة بلوك 

د - 61111 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
35385

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 ف16اير) (18
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 PAUSE(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.MAISON SARL AU
بإيجاز) الشركة  غرض 
 AMENAGEMENT ET (:

AGENCEMENT
 MARCHAND OU
 INTERMEDIAIRE EFFECTUANT
 IMPORTATION ET

EXPORTATION
.NEGOCIANT

زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
حم د عبدو ع ارة السعادة بلوك د)

-)61111)وجدة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
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 1.111 (: السيد زكاي عبد الكريم)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد زكاي عبد الكريم عنوانه)ا))
حي حوريطانيا تجزئة بنهرو زنقة)6)رقم)

113 61111)وجدة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد زكاي عبد الكريم عنوانه)ا))
حي حوريطانيا تجزئة بنهرو زنقة)6)رقم)

113 61111)وجدة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (16 بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم)1669.

81(I

NEOEXPERT CONSULTING

اوبتموم سوفت
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOEXPERT CONSULTING

 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES(RIBH(D(BIR(ANZARANE، 3،

CASABLANCA MAROC

اوبس و7 سوفت شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع اللة 

الياقوت زنقة العرعار 9 الطبق 4 - 

1111) الدار البيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

435(17

 19 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((119 أبريل)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)اوبس و7)

سوفت.
(: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوجيستيك وكراء)حمالت الخزين.
عنوان املقر االجس اعي):)شارع اللة)
(- (4 الطبق) (9 الياقوت زنقة العرعار)

1111))الدار البيظاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
عبد) اإلدري�سي  آلقري�سي  السيد 
األحد):)111)حصة بقي ة)111)درهم)

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عبد) اإلدري�سي  آلقري�سي  السيد 
زنقة) الكري ات  حي  عنوانه)ا)) األحد 
البيظاء) الدار  ((1111  11 رقم) ((7

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عبد) اإلدري�سي  آلقري�سي  السيد 
زنقة) الكري ات  حي  عنوانه)ا)) األحد 
البيظاء) الدار  ((1111  11 رقم) ((7

املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

حاي)119))تمت رقم)-.

813I

NT FINANCE

 SMART EDUCATION &
TRAINING

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

NT FINANCE
 BD RIAD LOT MASSIRA
 LOT(FB 10 RTG 3 APP 7

 MOHAMMEDIA، 20000،
MOHAMMEDIA MAROC
 SMART(EDUCATION &

TRAINING شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
رياض تجزئة املسي1ة ف.ب 11 

املكسب رقم 7 - 8831) املح دية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(5919

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (11
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 SMART(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.EDUCATION(&(TRAINING
اسسي1اد) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
املعلوحيات) أجهزة  وتصدير 

والسكنولوجيا الحديثة.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
رياض تجزئة املسي1ة ف.ب)11)املكسب)

رقم)7)-)8831))املح دية املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
حصة) (331 (: طارق) نسال  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد الزناتي املهدي):)331)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
341)حصة) (: السيد حسية عزيز)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
ديار) السيد نسال طارق عنوانه)ا))
الوفاء)ع ارة))4)رقم)13)شارع سعد)
البيضاء) الدار  ((1111 بوج عة)

املغرب.
عنوانه)ا)) املهدي  الزناتي  السيد 
املح دية) ((8831 تجزئة حوحن) (155

املغرب.
السيد حسية عزيز عنوانه)ا))درب)
األحل زنقة)1))الحي املح دي)1111) 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وحواطن حسي1ي الشركة):)

ديار) السيد نسال طارق عنوانه)ا))
الوفاء)ع ارة))4)رقم)13)شارع سعد)
البيضاء) الدار  ((1111 بوج عة)

املغرب
عنوانه)ا)) املهدي  الزناتي  السيد 
املح دية) ((8831 تجزئة حوحن) (155

املغرب
السيد حسية عزيز عنوانه)ا))درب)
األحل زنقة)1))الحي املح دي)1111) 

الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 31 بساريخ) باملح دية  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)951.
814I

SOCIETE FICOMAN

 SOCIETE GLOBAL PROMO
PHARM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET(E(ETAGE( VN(
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
 SOCIETE GLOBAL PROMO
PHARM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طور السصفية)
وعنوان حقرها اإلجس اعي حسجر 

بالطابق السفلي رقم 41 الشطر 1 
رياض االس اعيلية حكناس - 51111 

حكناس املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.47987

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تقرر حل) ((1(1 يناير) ((( املؤرخ في)
املحدودة) املسؤولية  ذات  شركة 
 SOCIETE GLOBAL PROMO
 111.111 رأس الها) حبلغ  (PHARM
درهم وعنوان حقرها اإلجس اعي حسجر)
 1 الشطر) (41 بالطابق السفلي رقم)
رياض االس اعيلية حكناس)-)51111 

حكناس املغرب نتيجة ل):)



11489 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

حن) -فسخ حسبق للشركة ابسداء)

هذا اليو7)1)1)/11/))

هشا7) العيادي  السيد  -تعيين 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 
رقمD53((76)ك صفي للشركة)

حسجر) السصفية  حقر  -تعيين 

 1 الشطر) (41 بالطابق السفلي رقم)
رياض اإلس اعيلية حكناس.

حسجر) ب  السصفية  حقر  حدد  و 

 1 الشطر) (41 بالطابق السفلي رقم)
رياض االس اعيلية حكناس)-)51111 

حكناس املغرب.)

و عين):)

العيادي) هشا7  السيد)ة))

حكناس) (51111 حكناس) وعنوانه)ا))

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

ف16اير) (15 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)159.

815I

SCCES JOBS CONSULTIN

 COLOMIIINA EL HAMRA
CARS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

SCCES JOBS CONSULTIN

شارع البعث رقم 36 حي القدس 

العيون، 71111، العيون املغرب

 COLOMIIINA EL HAMRA CARS

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي حي القدس 

تجزئة الراحة رقم 19) شارع عبد 

الرح ن ابن ابي بكر - 71111 

العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(61(9

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 غشت) (11 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
عيالل) البشي1  )ة)) السيد) تفويت 
أصل) حن  اجس اعية  حصة  (1.111
)ة)) السيد) لفائدة  حصة  (1.111
سيدي حوالي اح د عيالل بساريخ))1 

شتن16)1)1).
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) (1( االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)119).
819I

Synergie Experts

OLENA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسس رار نشاط الشركة

Synergie Experts
49, زنقة جون جورس, حي غوتييه، 

1161)، الدار البيضاء املغرب
OLENA »شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد»

وعنوان حقرها االجس اعي : 8 شارع 
عين الشفاء، اقاحة رضا بوركون - 

1111) الدار البيضاء املغرب.
»اسس رار نشاط الشركة»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.4(1365

العا7) الج ع  ( قرار) ب وجب 
االسسثنائي بساريخ)31)يونيو)1)1))قرر)
املحدودة) للشركة  الوحيد  الشريك 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد):
.OLENA

 111.111 قدره) رأس ال  ذات 
8 شارع  االجس اعي ب  حقرها  درهم، 
 - بوركون  رضا  اقاحة  الشفاء،  عين 
بالسجل  واملسجلة  البيضاء  الدار 
السجاري تمت الرقم 1365)4، وطبقا 
ملا تنص عليه املادة 86 حن القانون 5 
- 96  بساريخ 13 ف16اير 1997، ب واصلة 

نشاط الشركة.
تم تنفيذ اإليداع القانوني باملحك ة)
السجارية بالدار البيضاء)في)3))يوليوز)

1)1))تمت رقم)9341).
8(1I

Société WAMSA

 CENTRE AL MAAREF POUR

L›EXElLENCE

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

Société WAMSA

 BP 7345 AL(FIDIA، 80060،

Agadir MAROC

 CENTRE AL MAAREF POUR

L›EXElLENCE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي : رقم 15 

شارع حم د السادس حاسة )8745 

حاسة املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.114(3

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تقرر) ((1(1 يوليوز) (13 في) املؤرخ 

 CENTRE AL MAAREF POUR حل)

L’EXElLENCE)شركة ذات حسؤولية)

حمدودة ذات الشريك الوحيد حبلغ)

وعنوان) درهم  (11.111 رأس الها)

شارع) (15 رقم) اإلجس اعي  حقرها 

حم د السادس حاسة))8745)حاسة)

املغرب نتيجة لحل قبل األجل.

و عين):)

ازكنان) يوسف  السيد)ة))

 8745( حاسة) تاسيال  وعنوانه)ا))

حاسة املغرب ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)

 15 1)1))وفي رقم) يوليوز) (13 بساريخ)

 8745( شارع حم د السادس حاسة)

حاسة املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (15 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1198.

8(1I

ZERRAD CONSULTANTS

AZHARI SUBAIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZERRAD CONSULTANTS
 24RUE(OMAR(SLAOUI 3EME
 ETAGE(BUREAU(N 14 MERS

 SULTAN، 20000، CASABLANCA
MAROC

AZHARI SUBAIE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 
اللة الياقوت زنقة العرعارحج وعة 
غاليز ع ارة 9 الطابق 4 الشقة 17 
الدارالبيضاء 1111) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4713(7
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (18
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AZHARI SUBAIE
تصدير) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

وإسسي1اد حواد السج يل.
شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
العرعارحج وعة) زنقة  الياقوت  اللة 
 17 الشقة) (4 الطابق) (9 غاليز ع ارة)
الدارالبيضاء) ((1111 الدارالبيضاء)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 751 (: االزهاري) إسال7  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
ناصر) ناصر بن عبيد بن  السيد 
 111 بقي ة) حصة  ((51 (: السبيعي)

درهم للحصة.
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والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة إسال7 االزهاري عنوانه)ا))

املح دية) ح دون  ابن  تجزئة  (51

1111))املح دية املغرب.

ناصر) ناصر بن عبيد بن  السيد 

العربية) الجبيل  عنوانه)ا)) السبيعي 

لعربية) الجبيل  ((1111 السعودية)

السعودية.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيدة إسال7 االزهاري عنوانه)ا))

املح دية) ح دون  ابن  تجزئة  (51

1111))املح دية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)18381.

8((I

FOR NEGOCE

NAJI SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

FOR NEGOCE

حي خط الرحلة 1 شارع ا7 السعد 

الرقم 31، 71111، العيون املغرب

NAJI SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 1)1 

بلوك 7 حي حوالي رشيد الشطر 
الثالث العيون - 71111 العيون 

املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(6539

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تم تعيين) 4))غشت) املؤرخ في)

ناجي) حسي1 جديد للشركة السيد)ة))

اح د ك سي1 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

31)غشت) االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)/111).

8(3I

EL OUARRAD AZIZ

 AMIS CHALLENGE

TECHNOLOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue

 a 1 Etage(vn(Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc

 AMIS CHALLENGE

TECHNOLOGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 16 

زنقة الفقيه القري السعادة حكناس 

رقم 16 زنقة الفقيه القري السعادة 

حكناس 51111 حكناس املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.48611

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 حارس) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

ملنيعي) جواد  )ة)) السيد) تفويت 

311)حصة اجس اعية حن أصل)511 

يوسف) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

دكي1ي بساريخ)13)حارس)1)1).

الع ري) زهي1  )ة)) السيد) تفويت 

111)حصة اجس اعية حن أصل)511 

يوسف) )ة)) السيد) لفائدة  حصة 

دكي1ي بساريخ)13)حارس)1)1).

ملنيعي) جواد  )ة)) السيد) تفويت 

أصل) حن  اجس اعية  حصة  ((11

11))حصة لفائدة السيد))ة))فاط ة)

حارس) (13 بن ال حين بساريخ) الزهراء)

.(1(1

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (15 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)41)).

8(4I

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

HOTEL RAMBLA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE A VOTRE SERVICE

 RUE TARIK IBN ZIAD 11

 ,2EME(ETAGE(APPT(N°6

 GUELIZ(MARRAKECH 514

 LOT MASMOUDI TARGA

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

HOTEL RAMBLA اوطيل غاحبال 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وعنوان حقرها االجس اعي تجزئة 

سيدي عباد شطر 5 حلك العباس 3 

شقة رقم 1 حراكش 41111 حراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

رقم السقييد في السجل السجاري : 

111899

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون) إعداد  تم  ((1(1 يناير) (1(

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

اوطيل) (: االقسضاء)ب خسصر تس يتها)

غاحبال.

اسسغالل) (: غرض الشركة بإيجاز)

الع ليات) ج يع  (– فندقية) وحدة 

واألنشطة املسعلقة ب يدان الفندقة)

والسياحة

تجزئة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

سيدي عباد شطر)5)حلك العباس)3 

41111)حراكش) 1)حراكش) شقة رقم)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

اللطيف) عبد  زاك وزي  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (511 (:

للحصة.

 111 (: عفاف) تورك اني  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 111 (: حم د) زاك وزي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 111 (: اح د) زاك وزي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 111 (: زاك وزي سكينة) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 111 (: عائشة) زاك وزي  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

اللطيف) عبد  زاك وزي  السيد 

عنوانه)ا))تجزئة ياس ين رقم)7)تاركة)

41111)حراكش املغرب.

عفاف) تورك اني  السيدة 

عنوانه)ا))تجزئة ياس ين رقم)7)تاركة)

41111)حراكش املغرب.

السيد زاك وزي حم د عنوانه)ا))

 41111 تاركة) (7 تجزئة ياس ين رقم)

حراكش املغرب.

السيد زاك وزي اح د عنوانه)ا))

 41111 تاركة) (7 تجزئة ياس ين رقم)

حراكش املغرب.

سكينة) زاك وزي  السيدة 

عنوانه)ا))تجزئة ياس ين رقم)7)تاركة)

41111)حراكش املغرب.

عائشة) زاك وزي  السيدة 

 887 ))رقم) عنوانه)ا))تجزئة النخيل)

تاركة)41111)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

اللطيف) عبد  زاك وزي  السيد 

عنوانه)ا))تجزئة ياس ين رقم)7)تاركة)

41111)حراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

يناير) ((1 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)111447

8(5I
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EL OUARRAD AZIZ

 AMIS CHALLENGE

TECHNOLOGIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue

 a 1 Etage(vn(Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc

 AMIS CHALLENGE

TECHNOLOGIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 16 
زنقة الفقيه القري السعادة حكناس 
رقم 16 زنقة الفقيه القري السعادة 

حكناس 51111 حكناس املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.48611

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تم تعيين) ((1(1 حارس) (13 املؤرخ في)
حسي1 جديد للشركة السيد)ة))دكي1ي)
لقبول) تبعا  آخر  ك سي1  يوسف 

اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (15 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)41)).

8(6I

CONSEIL JURIDIQUE

ORIENTALE STRUCTURES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSEIL JURIDIQUE

 73R(ZEGZEL(APP1 1ERE(ETAGE

 BERKANE، 63300، BERKANE

MAROC

 ORIENTALE STRUCTURES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة 6 رقم 

9 عين الركادة بركان 63311 بركان 

املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

7319

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((5

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ORIENTALE STRUCTURES

:)حقاول في) غرض الشركة بإيجاز)

أع ال حخسلفة والبناء.
 6 زنقة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 63311 بركان) الركادة  عين  (9 رقم)

بركان املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 511 (: رضا) حم د  زياني  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد العدد سفيان):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد زياني حم د رضا عنوانه)ا))
)1)زنقة االحا7 الشاطبي حي الرياض)

بركان)63311)بركان املغرب.

عنوانه)ا)) سفيان  العدد  السيد 
االولى حي) القا�سي عياض  زنقة  (11

الرياض بركان)63311)بركان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد زياني حم د رضا عنوانه)ا))
)1)زنقة االحا7 الشاطبي حي الرياض)

بركان)63311)بركان املغرب)

عنوانه)ا)) سفيان  العدد  السيد 
االولى حي) القا�سي عياض  زنقة  (11

الرياض بركان)63311)بركان ة املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (11 بساريخ) ب16كان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم))33.

8(7I

westartup

REEMAH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

westartup
 BOULEVARD(MASSIRA(RUE 6
 OCTOBRE(N° 6 ETG 3 APPT 3
 CASABLANCA(ANFA، 20100،

CASABLANCA MAROC
REEMAH شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي 6 زنقة 

6 اكسوبر الطابق 3 الع ارة 3 شارع 
املسي1ة الدار البيضاء 1111) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
463751

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((3
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.REEMAH
غرض الشركة بإيجاز):)تكنولوجيا)

املعلوحات واأللعاب االلكت1ونية.
زنقة) (6 (: االجس اعي) املقر  عنوان 
شارع) (3 الع ارة) (3 اكسوبر الطابق) (6
الدار) ((1111 املسي1ة الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: بارفايض) رياض  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد رياض بارفايض عنوانه)ا))
االلفة) (311 رقم) سبو  واد  شارع 
البيضاء) الدار  ((1111 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد رياض بارفايض عنوانه)ا))
االلفة) (311 رقم) سبو  واد  شارع 
البيضاء) الدار  ((1111 البيضاء)

املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء)بساريخ)-)تمت)

رقم)-.

8(8I

FOUZMEDIA

NAHLAT EL BENAISSI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
NAHLAT EL BENAISSI شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 59 إقاحة 
حوالي عبدالعزيز شارع حوالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
55689

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.NAHLAT EL BENAISSI
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نقل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

البضائع

نقل املسسخدحين

املخسلفة) األشغال  في  حقاول 

وأشغال البناء.

 59 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

شارع) عبدالعزيز  حوالي  إقاحة 

 14111 (- (4 حوالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد يميى البنعي�سي عنوانه)ا))

سيدي يميى) (14(11  4 حي عنيبات)

الغرب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد يميى البنعي�سي عنوانه)ا))

سيدي يميى) (14(11  4 حي عنيبات)

الغرب املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

تمت) (- بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 
رقم)-.

8(9I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE ZAIRI ABDERAHMANE

NEGO
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع حم د الخاحس رقم 13 

الطابق الثاني خنيفرة، 54111، 

خنيفرة املغرب

 STE ZAIRI ABDERAHMANE

NEGO شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي زنقة واد 

سرو رقم 19 و11 حي ح رية 

خنيفرة - 54111 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3439

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) ((6

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ZAIRI ABDERAHMANE NEGO

بيع السبغ) (: غرض الشركة بإيجاز)

واملناقصة.
زنقة واد) (: عنوان املقر االجس اعي)

سرو رقم)19)و11)حي ح رية خنيفرة)

-)54111)خنيفرة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

(: الرح ان) عبد  زعي1ي  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

الرح ان) عبد  زعي1ي  السيد 
حكرر) (78 رقم) ((3 زنقة) عنوانه)ا))

خنيفرة) (54111 خنيفرة) الفسح  حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الرح ان) عبد  زعي1ي  السيد 
حكرر) (78 رقم) ((3 زنقة) عنوانه)ا))

خنيفرة) (54111 خنيفرة) الفسح  حي 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

11)شتن16) االبسدائية بخنيفرة بساريخ)

1)1))تمت رقم)13).

831I

FOUZMEDIA

 SOCIETE MEGAPOLIS
DISTRIBUTION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE MEGAPOLIS

DISTRIBUTION شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي املنطقة 
الصناعية طريق تازوكا - 111)5 

الراشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
14161

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (19
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 SOCIETE MEGAPOLIS (:

.DISTRIBUTION
تسويق) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حواد السنظيف والصيانة
تسويق الس يد والدقيق

التسويق واالسسي1اد.
املنطقة) (: عنوان املقر االجس اعي)
 5(111 (- تازوكا) طريق  الصناعية 

الراشيدية املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد بايهو طه عنوانه)ا))املنطقة)

 5(111 تازوكا) طريق  الصناعية 

الراشيدية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد بايهو طه عنوانه)ا))املنطقة)

 5(111 تازوكا) طريق  الصناعية 

الراشيدية املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

تمت) (- االبسدائية بالرشيدية بساريخ)

رقم)-.

831I

FOUZMEDIA

 SOCIETE KACHOUB ET EL

MOUSSAOUI
إعالن حسعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE KACHOUB ET EL

MOUSSAOUI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان حقرها االجس اعي : 4)-6) 

زنقة حصر إقاحة فسح هللا - 14111 

القنيطرة املغرب.

»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.(93(1

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في)17)يوليوز)1)1)

تم اتخاذ القرارات السالية):)

على) ينص  الذي  (: (1 رقم) قرار 

املرحو7) أسهم  تخصيص  (: حايلي)

سهم) (41111 أي) كاشوب  حم د 

)هيكل رأس املال،)والسعديل) لورثسه،)

املت1تب على املادتين)6)و7)حن النظا7)

القانوني) الشكل  تمويل  ؛) األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات) شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

حسؤولية حمدودة)؛
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على) ينص  الذي  (: (( رقم) قرار 
تعيين السيدة خديجة بواكا) (: حايلي)
الحاحلة) (،1/1/1955 حواليد) حن 
بطاقة السعريف الوطنية تمت عدد)
F196469)حقي ة بفجيج،)حي سيدي)
غي1) ملدة  حسي1ة  زناجا،) قصر  حالك 
الصالحيات) تخويل ج يع  حمدودة.)

إلت ا7 اإلجراءات القانونية.
وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)
على) ينص  الذي  (: (6 رقم) بند 
املرحو7) أسهم  تخصيص  (: حايلي)
سهم) (41111 أي) كاشوب  حم د 
)هيكل رأس املال،)والسعديل) لورثسه،)
املت1تب على املادتين)6)و7)حن النظا7)
القانوني) الشكل  تمويل  ؛) األسا�سي)
املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 
ذات) شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

حسؤولية حمدودة)؛
على) ينص  الذي  (: (7 رقم) بند 
تعيين السيدة خديجة بواكا) (: حايلي)
الحاحلة) (،1/1/1955 حواليد) حن 
بطاقة السعريف الوطنية تمت عدد)
F196469)حقي ة بفجيج،)حي سيدي)
غي1) ملدة  حسي1ة  زناجا،) قصر  حالك 
الصالحيات) تخويل ج يع  حمدودة.)

إلت ا7 اإلجراءات القانونية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 15 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1))78.

83(I

ACCOMPT CONSULTING

 ORIENTAL LEADER FOR
YOU TRANSPORT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA،

60000، OUJDA(MAROC
 ORIENTAL LEADER FOR YOU

 TRANSPORT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي الج اعة 
السواللية الوسطى قيادة واد إسلي 
جهة دا 155 - 61111 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
35(75

 (8 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 أكسوبر)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)
 ORIENTAL LEADER FOR YOU

.TRANSPORT
غرض الشركة بإيجاز):)بيع وتوزيع)

الوقود وزيوت التشحيم.
في) املصاحبة  غي1  البضائع  نقل 

املصاحبة نيابة عن اآلخرين.
:)الج اعة) عنوان املقر االجس اعي)
السواللية الوسطى قيادة واد إسلي)
جهة دا)155)-)61111)وجدة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 
الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)
درهم،)حقسم كالسالي):)

 ORIENTAL LEADER الشركة)
 FOR( YOU( TRANSPORT( :( 1.000

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
 1111 (: عباوي) سفيان  السيد 

بقي ة)111.111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
عنوانه)ا)) عباوي  سفيان  السيد 

تجزئة افراس)911)6)زايو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) عباوي  سفيان  السيد 

تجزئة افراس)911)6)زايو املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((1 بساريخ) بوجدة  السجارية 

1)1))تمت رقم)1497.

833I

FIDUCIAIRE YADANI(إئس انية يدني

MA DECOUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE إئس انية يدني
YADANI

الرقم 55 الزنقة )5 شارع واد درعة 
االلفة، 11)1)، الدار البيضاء 

املغرب
MA DECOUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حي الهدى 

زنقة 15 رقم 16 الطابق االر�سي 
قرية الج اعة الدار البيضاء 1111) 

الدار البيضاء امل لكة املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469741
 15 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 MA (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.DECOUPE
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 L’aménagement( intérieur( et
 extérieur et découpe laser et le

.négoce
عنوان املقر االجس اعي):)حي الهدى)
زنقة)15)رقم)16)الطابق االر�سي قرية)
الج اعة الدار البيضاء)1111))الدار)

البيضاء)امل لكة املغربية.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

حصة) (511 (: حني1) ىراجى  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (511 (: السيد ج ىل احين)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة ىراجى حني1 عنوانه)ا))عىن)

 176 ع ارة) ج  بلوك  دارملان  السبع 

رقم)6 1111))الدار البيضاء)امل لكة)

املغربية.

السيد ج ىل احين عنوانه)ا))عىن)

رقم) ((58 الشق حي 7 عبدهللا زنقة)

امل لكة) البيضاء) الدار  ((1111  (7

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عىن) السيد ىراجى حني1 عنوانه)ا))

السبع)1111))الدار البيضاء)امل لكة)

املغربية

السيد ج ىل احين عنوانه)ا))عىن)

الدار البيضاء)امل لكة) ((1111 الشق)

املغربية

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)743557.

834I

LEADER FIN

AF LOGISTIC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LEADER FIN

زنقة شوفالي بيارد اإلقاحة فالروس» 

E» الطابق الثاني املكسب )1 الدار 

بيضاء، 1511)، الدار بيضاء املغرب

AF LOGISTIC شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 358 شارع 

حم د الخاحس الطابق الساني الرقم 

11 الدار البيضاء - 1111) الدار 

البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

 469473

 13 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 AF (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LOGISTIC

الغرض) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حن الشركة هو):)

-)وكيل الشحن.

-)الس سرة والوساطة في النقل.

-اسسي1اد وتصدير.

املعاحالت) ج يع  أعم،) وبشكل 

واملالية) والصناعية  السجارية 

واملنقولة والعقارية التي تسعلق بشكل)

حباشر أو غي1 حباشر بغرض الشركة)

بنود) أي  أو  أعاله  املذكور  وباملقال 

ح اثلة أو ذات صلة..

 358 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

شارع حم د الخاحس الطابق الساني)

 (1111 (- البيضاء) الدار  (11 الرقم)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 511.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 5.111 (: حر�سي) نجيب  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) حر�سي  نجيب  السيد 

 9 وشقة) ع ارة  زيان  والد  إقاحة 

1511))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) حر�سي  نجيب  السيد 
 9 وشقة) ع ارة  زيان  والد  إقاحة 

1511))الدار البيضاء)املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 
غشت)1)1))تمت رقم)11743346.

835I

ESPACE LAYSSI

ESPACE LAYSSI
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE LAYSSI
 IMM 30 APPT 8 RUE(MOULAY

 AHMED(LOUKILI, HASSAN
RABAT، 10000، RABAT(MAROC

ESPACE LAYSSI شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي ع ارة 31 
شقة 8 زنقة حوالي أح د لوكيلي 
حسان - 11111 الرباط امل لكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
145175

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (16
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ESPACE LAYSSI
غرض الشركة بإيجاز):)املواصالت)

واملراسلة ونقل الطرود.
ع ارة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
31)شقة)8)زنقة حوالي أح د لوكيلي)
امل لكة) الرباط  (11111 (- حسان)

املغربية.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: الدويرى) السيدة غزالن 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة غزالن الدويري عنوانه)ا))
االلفة) قطاع  الفينيقيين  زنقة  ((17

امل لكة) سال  (11151 العيايدة)

املغربية.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيدة غزالن الدويري عنوانه)ا))
االلفة) قطاع  الفينيقيين  زنقة  ((17

العيايدة)11151)سال امل لكة املغربية

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((5 بساريخ) بالرباط  السجارية 

1)1))تمت رقم)3176.

836I

Cabinet(Comptable(Marzofid

 SOCIETE DES NOUVELLES

 TECHNIQUES DE GENIE

CIVIL SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

Cabinet(Comptable(Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51

 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 SOCIETE DES NOUVELLES

 TECHNIQUES DE GENIE CIVIL

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

الكر7 رقم 599 حكرر العزوزية 

حراكش - 41111 حراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.71575

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم) ((1(1 يوليوز) (14 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
حن) أي  درهم») (1.111.111«
 1.111.111« إلى) درهم») (111.111«
تقديم حصص) (: عن طريق) درهم»)

نقدية أو عينية.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (13 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)3)49.

837I

FOUZMEDIA

SOCIETE NOURIWAJ
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE NOURIWAJ شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي اوالد زيان 
) اوالد جلول بن نصور - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
55641

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE NOURIWAJ
غسل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

السيارات
املخسلفة) األشغال  في  حقاول 

وأشغال البناء.
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عنوان املقر االجس اعي):)اوالد زيان)
 14111 (- بن نصور) جلول  اوالد  ((

القنيطرة املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد الجاوي عبدهللا عنوانه)ا))
بن نصور) جلول  اوالد  (( زيان) اوالد 

14111)القنيطرة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد الجاوي عبدهللا عنوانه)ا))
بن نصور) جلول  اوالد  (( زيان) اوالد 

14111)القنيطرة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.

838I

FOUZMEDIA

SOCIETE TRIO PLUS IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE TRIO PLUS IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 59 إقاحة 
حوالي عبدالعزيز شارع حوالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55667
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIETE TRIO PLUS IMMO

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإيجاز)
العقاري

املخسلفة) األشغال  في  حقاول 

وأشغال البناء.

 59 (: االجس اعي) املقر  عنوان 

شارع) عبدالعزيز  حوالي  إقاحة 

 14111 (- (4 حوالي عبدالعزيز الرقم)

القنيطرة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

والعائلية) الشخصية  -األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة إكرا7 الحاحدي عنوانه)ا))

 1 حج وعة) (6 رقم) طرفاية  ع ارة 

إقاحة الصباح ح ي 7)1111))الرباط)

املغرب.

عنوانه)ا)) السازي  زكرياء) السيد 
زنقة زرياب) (11 إقاحة السازي الشقة)

حي اللي ون)1111))الرباط املغرب.

السيدة زبيدة الركراكي عنوانه)ا))

 14111 ج) العربي  املغرب  (68

القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيدة إكرا7 الحاحدي عنوانه)ا))

 1 حج وعة) (6 رقم) طرفاية  ع ارة 

إقاحة الصباح ح ي 7)1111))الرباط)

املغرب

عنوانه)ا)) السازي  زكرياء) السيد 
زنقة زرياب) (11 إقاحة السازي الشقة)

حي اللي ون)1111))الرباط املغرب

السيدة زبيدة الركراكي عنوانه)ا))

 14111 ج) العربي  املغرب  (68

القنيطرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.

839I

y.o.r.comptabilite

 STE W.PARTNERS
CONSULTING

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps bureaux angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue

 brahim(roudani 6eme(etage

N°40، 30100، FES(MAROC

 STE W.PARTNERS

CONSULTING شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

 61AV وعنوان حقرها اإلجس اعي

 LALLA YACOUT ET MUSTAPHA

 EL(MAANI(ETG 2 N°69

CASABLANCA - 20000 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

165547

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) ((9

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.W.PARTNERS CONSULTING

حكسب) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الدراسة السمقيق والبمث.

 61AV (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 LALLA YACOUT ET MUSTAPHA

 EL MAANI ETG ( N°69

الدار) (CASABLANCA( -( 20000

البيضاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

(: حوحوت) كوتر  حنال  السيدة 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.)

(: حوحوت) كوتر  حنال  السيدة 

1111)بقي ة)111)درهم.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

حوحوت) كوتر  حنال  السيدة 
النزهة طريق) حي  (57 رقم) عنوانه)ا))

 FES  31111 فاس) الشقف  عين 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

حوحوت) كوتر  حنال  السيدة 
النزهة طريق) حي  (57 رقم) عنوانه)ا))

 FES  31111 فاس) الشقف  عين 

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

شتن16)1)1))تمت رقم)-.

841I

AMJAD AUDIT

EL AOUAD CASH
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD AUDIT

 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC

EL AOUAD CASH شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن الثاني رقم 54 حمل رقم 

)1 حج ع بوزهرة - 11)14 سيدي 

سلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(941
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في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (16

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 EL (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AOUAD CASH

تمويل) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األحوال.

شارع) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

رقم) حمل  (54 رقم) الثاني  الحسن 

سيدي) (14(11 (- حج ع بوزهرة) (1(

سلي ان املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 (11.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 (.111 (: العواد خديجة) السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيدة العواد خديجة عنوانه)ا))

حي اللي ون بلوك)41)رقم)16 11)14 

سيدي سلي ان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيدة العواد خديجة عنوانه)ا))

حي اللي ون بلوك)41)رقم)16 11)14 

سيدي سلي ان املغرب

عنوانه)ا)) سعد  حوسليم  السيد 

 14(11  51 رقم) االسسقالل  شارع 

سيدي سلي ان املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ)11 

شتن16)1)1))تمت رقم)157.

841I

KTS CONSEIL

IRRAYD GESTION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle(Immam(Chafii(et(Rue(My
 Hassan(Premier, Jnane(El(Harti,
 N° 55, Complexe(Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

IRRAYD GESTION شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 

14.ع ارة A (3-دار السعادة حراكش 
- 41161 حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
115693

 (7 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.IRRAYD GESTION
-حركز) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

االع ال.
رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
14.ع ارة)A (3-دار السعادة حراكش)

-)41161)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد حصطفى بوسعيد):)1.111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

بوسعيد) حصطفى  السيد 

الوليد) بن  خالد  زنقة  عنوانه)ا))

ع ارة ج يلة الشقة))جيليز)41111 

حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

بوسعيد) حصطفى  السيد 

الوليد) بن  خالد  زنقة  عنوانه)ا))

ع ارة ج يلة الشقة))جيليز)41111 

حراكش املغرب)

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (17 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم))11491.

84(I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE PARA SARA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل السصفية

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES، 50080،

MEKNES MAROC

STE PARA SARA شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي : رقم 17، 

رياض ويسالن 1، ويسالن - 51181 

حكناس املغرب.

قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.3(553

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

تقرر) ((115 دجن16) (15 في) املؤرخ 

شركة ذات) (STE PARA SARA حل)

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد حبلغ رأس الها)51.111)درهم)

(،17 رقم) اإلجس اعي  حقرها  وعنوان 

 51181 (- ويسالن) (،1 رياض ويسالن)

حكناس املغرب نتيجة لقرار الشريك)

الوحيد.

و عين):)

حنسيف) حريم  السيد)ة))
ويسالن) رياض  (،17 رقم) وعنوانه)ا))

املغرب) حكناس  (51181 ويسالن) (،1

ك صفي))ة))للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)

بساريخ)15)دجن16)115))وفي رقم)17،)
 51181 (- ويسالن) (،1 رياض ويسالن)

حكناس املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (11 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)4)5.

843I

zagora consulting sarl

TIZINTE FARKHINE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع حم د 

الخاحس، 47911، زاكورة 

املغرب--------------------

TIZINTE FARKHINE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار بوزكار 

الفايجة ترناتة - 47911 زاكورة 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

3(17

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (17

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.TIZINTE FARKHINE
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أشغال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املخسلفة) واالشغال  والبناء) الكهرباء)

وتجهيز الضيعات الفالحية.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

 47911 (- ترناتة) الفايجة  بوزكار 
زاكورة املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 511.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 5.111 (: السيد اح اد احنصال)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد اح اد احنصال عنوانه)ا))
حي احزرو)47911)زاكورة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد اح اد احنصال عنوانه)ا))
حي احزرو)47911)زاكورة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (1( االبسدائية بزاكورة بساريخ)

1)1))تمت رقم)69).

844I

M.J.J CONSEILS SARL AU

 STE LOUDAYA CASSE
AUTO

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.J.J CONSEILS SARL AU

حركز ك اسة شيشاوة، 41111، 

حراكش املغرب

 STE LOUDAYA CASSE AUTO

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار اوالد 

عكيل الوداية حراكش. - 41111 

حراكش املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

115919

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (1(

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.LOUDAYA CASSE AUTO

غرض الشركة بإيجاز):)بيع قطاع)

وج يع) املسسع لة  السيارات  غيار 

املسالشيات.

تجارة االسسي1اد والسصدير..

عنوان املقر االجس اعي):)دوار اوالد)

 41111 (- حراكش.) الوداية  عكيل 

حراكش املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

(: الفساح) عبد  الزبي1ي  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

الفساح) عبد  الزبي1ي  السيد 

االوداية) الزبي1ات  دوار  عنوانه)ا))

حراكش)41111)حراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الفساح) عبد  الزبي1ي  السيد 

االوداية) الزبي1ات  دوار  عنوانه)ا))

حراكش)41111)حراكش املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (31 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)115164.

845I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

STE BAU ATLAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل السصفية

STE FIDUCIAIRE WISLANE
 N°42 BIS, LOT(CADEM,

 OUISLANE, MEKNES، 50080،
MEKNES MAROC

STE BAU ATLAS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي : حيزانين 
رقم 17، رياض ويسالن 1، ويسالن - 

51181 حكناس املغرب.
قفل السصفية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.31397

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تقرر) ((118 شتن16) (17 في) املؤرخ 
ذات) شركة  (STE BAU ATLAS حل)
رأس الها) حبلغ  املحدودة  املسؤولية 
حقرها) وعنوان  درهم  (111.111
رياض) (،17 رقم) حيزانين  اإلجس اعي 
ويسالن)1،)ويسالن)-)51181)حكناس)

املغرب نتيجة لقرار الشركاء.
و عين):)

حنسيف) هللا  عبد  السيد)ة))
رياض) (،17 رقم) حيزانين  وعنوانه)ا))
حكناس) (51181 ويسالن) (،1 ويسالن)

املغرب ك صفي))ة))للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخساحية)
وفي حيزانين) ((118 شتن16) (17 بساريخ)
رقم)17،)رياض ويسالن)1،)ويسالن)-)

51181)حكناس املغرب.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) (11 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)3)5.
846I

حركز تنغي1 لل ماسبة والتسيي1

BRICOMUS
شركة ذات حسؤولية حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

حركز تنغي1 لل ماسبة والتسيي1
رقم 394 تجزئة اديس نغي1 شارع 
حم د الخاحس تنغي1 اقليم تنغي1، 

45811، تنغي1 املغرب
BRICOMUS شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار ايت 
احم د تودغى السفلى - 45811 

تنغي1 املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
635

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (13
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.BRICOMUS
البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغال الع وحية.
:)دوار ايت) عنوان املقر االجس اعي)
احم د تودغى السفلى)-)45811)تنغي1)

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السيد حصطفى حوفيد)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد حصطفى حوفيد عنوانه)ا))
السفلى) تودغى  احم د  ايت  دوار 

45811)تنغي1 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد حصطفى حوفيد عنوانه)ا))
السفلى) تودغى  احم د  ايت  دوار 

45811)تنغي1 املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (11 بساريخ) بتنغي1  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)-.
847I
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fidact

STE FHD TRANS
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل الشكل القانوني للشركة

fidact
رقم )) بلوك E حي السال7، 11)14، 

سيدي سل ان املغرب
STE FHD TRANS شركة ذات 
حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد
و عنوان حقرها االجس اعي املحل 
السجاري 11 إق ة ياسين شارع 

الزرقطوني زنقة 17 حي الجديد - 
16111 سيدي قاسم.

تمويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(84(7
ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)8))غشت)1)1))تم تمويل)
الشكل القانوني للشركة حن)»شركة)
ذات حسؤولية حمدودة ذات الشريك)
»شركة ذات املسؤولية) إلى) الوحيد»)

املحدودة».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (8 االبسدائية بسيدي قاسم بساريخ)

غشت)1)1))تمت رقم)1/373)1).
848I

FOUZMEDIA

SOCIETE TZADARTE
إعالن حسعدد القرارات

FOUZMEDIA
 KENITRA، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE TZADARTE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان حقرها االجس اعي : 54 شارع 
يوسف بن تاشفين الشقة رقم 4 - - 

القنيطرة املغرب.
»إعالن حسعدد القرارات»

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.41163

ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)
1)1))تم اتخاذ) 18)يوليوز) املؤرخ في)

القرارات السالية):)

على) ينص  الذي  (: (1 رقم) قرار 

املرحو7) أسهم  تخصيص  (: حايلي)

سهم) (1111 أي) كاشوب  حم د 

)هيكل رأس املال،)والسعديل) لورثسه،)

املت1تب على املادتين)6)و7)حن النظا7)

القانوني) الشكل  تمويل  ؛) األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات) شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

حسؤولية حمدودة)؛

على) ينص  الذي  (: (( رقم) قرار 

تعيين السيدة خديجة بواكا) (: حايلي)

الحاحلة) (،1/1/1955 حواليد) حن 

بطاقة السعريف الوطنية تمت عدد)

F196469)حقي ة بفجيج،)حي سيدي)

غي1) ملدة  حسي1ة  زناجا،) قصر  حالك 

الصالحيات) تخويل ج يع  حمدودة.)

إلت ا7 اإلجراءات القانونية.

وتبعا لذلك تم تعديل حقسضيات)

النظا7 األسا�سي السالية):)

على) ينص  الذي  (: (6 رقم) بند 

املرحو7) أسهم  تخصيص  (: حايلي)

سهم) (1111 أي) كاشوب  حم د 

)هيكل رأس املال،)والسعديل) لورثسه،)

املت1تب على املادتين)6)و7)حن النظا7)

القانوني) الشكل  تمويل  ؛) األسا�سي)

املحدودة) املسؤولية  ذات  للشركة 

ذات) شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

حسؤولية حمدودة)؛

على) ينص  الذي  (: (7 رقم) بند 

تعيين السيدة خديجة بواكا) (: حايلي)

الحاحلة) (،1/1/1955 حواليد) حن 

بطاقة السعريف الوطنية تمت عدد)

F196469)حقي ة بفجيج،)حي سيدي)

غي1) ملدة  حسي1ة  زناجا،) قصر  حالك 

الصالحيات) تخويل ج يع  حمدودة.)

إلت ا7 اإلجراءات القانونية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ) بالقنيطرة  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)1))78.

849I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE ATLENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

SOCIETE ATLENT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 19 
شارع املرابطين إنزكان - 86351 

إنزكان املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1(43

 ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي
تم) ((119 شتن16) (19 في) املؤرخ 
ب بلغ) الشركة  رأس ال  رفع 
أي) درهم») (7.611.111« قدره)
إلى) درهم») (8.411.111« حن)
: طريق) عن  درهم») (16.111.111« 
الشركة) ديون  حع  حقاصة  إجراء)

املحددة املقدار واملسسمقة.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) ((7 بساريخ) بانزكان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1377.

851I

afayad groupe

لي كران دا فريك

LES GRAINS D AFRIQUE 
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afayad groupe
 Imm 26 av(allal(el(fassi

 bureau 30 etage 4 daoudiate
 marrakech، 0، MARRAKECH

MAROC
 LES GRAINS D لي كران دا فريك
AFRIQUE شركة ذات حسؤولية 

حمدودة

 ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي )5 درب 

حوالي رشيد الشقة ب 5 كليز 
حراكش - 41111 حراكش املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1159(7

في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (31
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)لي كران)
.LES GRAINS D AFRIQUE(دا فريك
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حسسمضرات تج يل.
درب) (5( (: عنوان املقر االجس اعي)
حوالي رشيد الشقة ب)5)كليز حراكش)

-)41111)حراكش املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: السيد حصطفى اعساب)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد حصطفى اعساب عنوانه)ا))
غيات) عبد هللا  الولجة سيدي  دوار 
 41111 حراكش) اورير  ايت  اغ ات 

حراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
السيد حصطفى اعساب عنوانه)ا))
غيات) عبد هللا  الولجة سيدي  دوار 
 41111 حراكش) اورير  ايت  اغ ات 

حراكش املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (31 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)115173.
851I
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FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

علي بالستيك
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT(MOULIN(IDRISSIA
 BUREAUX(SAFOUA 1ER(ETAGE
 N°05 ATLAS(FES، 30000، FES

MAROC
علي بالستيك شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي كم7 حي 
 Fès ال16كاني طريق رأس املاءفاس

Fès 30000 املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
63547

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (16
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
علي) (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

بالستيك.
صناعة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

األحذية.
:)كم7)حي) عنوان املقر االجس اعي)
 Fès املاءفاس) رأس  طريق  ال16كاني 

Fès 31111)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: اسراطي) علي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
السيد علي اسراطي عنوانه)ا))17 
 31111 ))فاس) تجزئة رزقية الزهور)

Fès)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد علي اسراطي عنوانه)ا))17 

 31111 ))فاس) تجزئة رزقية الزهور)

Fès)املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) (31 بساريخ) بفاس  السجارية 

1)1))تمت رقم)5)1).

85(I

KARIMI CONSEIL

 GISMA IT SOLUTIONS

MAROC
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KARIMI CONSEIL

19 زنقة جبل هابري الخيا7 )، 

81111، اكادير املغرب

 GISMA IT SOLUTIONS MAROC

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 7 

الطابق الرابع فم 16 حلحق الجاحع 

الكبي1 الداخلة - 81111 أكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

44145

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 GISMA(:(اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها

.IT SOLUTIONS MAROC

برحجة؛) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

إستشارة وأنشطة حعلوحاتية أخرى.

 7 رقم) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
حلحق الجاحع) (16 الطابق الرابع فم)
أكادير) (81111 (- الداخلة) الكبي1 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 1.111 (: الح ري) حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
الح ري عنوانه)ا)) السيد حم د 
سركاو) بن  أغروض  جعنوج  حي 

81111)اكادير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
الح ري عنوانه)ا)) السيد حم د 
سركاو) بن  أغروض  جعنوج  حي 

81111)اكادير املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) (1( بساريخ) باكادير  السجارية 

1)1))تمت رقم)96115.
853I

WAY CONSEIL

ENVITRA
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC
ENVITRA شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزيئة 
الضاوي 14 ع لية ) اسكجور 

املحاحيد - 45111 حراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.57533

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تم) ((1(1 يوليوز) (17 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»811.111)درهم»)أي حن)»111.111 
عن) درهم») (911.111« إلى) درهم»)

رفع القي ة اإلس ية لألسهم) (: طريق)
املوجودة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (11 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)114818.

854I

MEH EXPERTISE

SOCIÉTÉ EL BOUHMI SARL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MEH EXPERTISE
48 زنقة املحطة شقة رقم 8 حي 
إقبال خريبكة، 3)51)، خريبكة 

املغرب
 SOCIÉTÉ EL BOUHMI SARL

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي )114 
تجزئة الفسح - 5111) خريبكة 

املغرب
تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6499

 1( في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 غشت)
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.SOCIÉTÉ EL BOUHMI SARL
بيع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 
وشراء)السيارات املسسع لة)-)أشغال)

حخسلفة والبناء)-)حنعش عقاري.
 114( (: االجس اعي) املقر  عنوان 
خريبكة) ((5111 (- الفسح) تجزئة 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
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 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

(: الفساح) عبد  البوهمي  السيد 

درهم) (111 بقي ة) حصة  (1.111

للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

الفساح) عبد  البوهمي  السيد 

عنوانه)ا)))114)تجزئة الفسح)5111) 

خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الفساح) عبد  البوهمي  السيد 

عنوانه)ا)))114)تجزئة الفسح)5111) 

خريبكة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

11)شتن16) االبسدائية بخريبكة بساريخ)

1)1))تمت رقم)691.

855I

WAY CONSEIL

POLY FORAGE
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC

POLY FORAGE شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار 

تي نوتين ايت عادل عبدوا - 45161 

حراكش املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.496(1

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم) ((1(1 يوليوز) ((5 في) املؤرخ 
قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

حن) أي  درهم») ((.911.111«

 3.111.111« إلى) درهم») (111.111«
القي ة) رفع  (: طريق) عن  درهم»)

اإلس ية لألسهم املوجودة.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) ((7 السجارية ب راكش بساريخ)

1)1))تمت رقم)3)1145.

856I

CABINET ESSADKIA

CHRAF TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA
 bd(bir(anzarane(n°40 bd(bir

 anzarane(n° 40، 65450، taourirt
maroc

CHRAF TRAVAUX شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 11 
حلسقى شاعر بءر انزران وطريق 
تافوغالت حي السوق - 65451 

العيون سيدي حلوك املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1177
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (17
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.CHRAF TRAVAUX
(: بإيجاز) الشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

.DIVERS OU CONSTRUCTION
 11 رقم) (: عنوان املقر االجس اعي)
وطريق) انزران  بءر  شاعر  حلسقى 
 65451 (- السوق) حي  تافوغالت 

العيون سيدي حلوك املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد الحسين اواللي):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

حصة) (511 (: السيد يحي بوع ز)
بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)
وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) اواللي  الحسين  السيد 
رقم) (19 حي الحرية الجنوبية الزنقة)
حلوك) سيدي  العيون  (65451  (73

املغرب.
حي) بوع ز عنوانه)ا)) يحي  السيد 
العيون) (65451  17 الزنقة) النهضة 

سيدي حلوك املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
عنوانه)ا)) اواللي  الحسين  السيد 
رقم) (19 حي الحرية الجنوبية الزنقة)
حلوك) سيدي  العيون  (65451  (73

املغرب)
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بساوريرت بساريخ)4))يوليوز)

1)1))تمت رقم)4)).
857I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

 STATION KASKAS ATLAS
SARL AU

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 شارع االحي1 حوالي عبد هللا، 
54111، خنيفرة املغرب

 STATION KASKAS ATLAS SARL
AU شركة ذات حسؤولية حمدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي دائرة 

اجل وس ج اعة الح ا7، خنيفرة - 
54453 حريرت املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
3431

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (14
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 STATION KASKAS ATLAS SARL

.AU

حمطة) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الوقود)

صانع القهوة).

دائرة) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

(- خنيفرة) اجل وس ج اعة الح ا7،)

54453)حريرت املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: كسكاس) حم د  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد حم د كسكاس عنوانه)ا))
ايت) حي  (66 رقم) بطوطة  ابن  زنقة 

حجو)54453)حريرت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد حم د كسكاس عنوانه)ا))
ايت) حي  (66 رقم) بطوطة  ابن  زنقة 

حجو)54453)حريرت املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

7))غشت) االبسدائية بخنيفرة بساريخ)

1)1))تمت رقم)11).

858I

CONSEIL(&(BUSINESS(MARRAKECH

 STÉ » AGRO-FOOD

INDUSTRIE« SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة)

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة رقم 11 املسي1ة 1, »س» رقم 

)3، 41111، حراكش املغرب
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 Sté « AGRO-FOOD(INDUSTRIE«

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها االجس اعي الحي 

الصناعي سيدي غانم تجزئة رقم 

)11 - 41111 حراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18645

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 يوليوز) ((1 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):)

السج يل) حسسمضرات  تصنيع  (-

للنظافة الشخصية.)

الهيدروليكية) املنسجات  تصنيع  (-

واملبيدات الحيوية لنظافة اإلنسان.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

غشت) ((8 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)115138.

859I

EXPERFIN

AMARSAB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERFIN

شارع واد سبو، 31 إقاحة جوهرة 

رقم )، األلفة، الحي الحسني، 

1))1)، الدار البيظاء املغرب

AMARSAB شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي 6) شارع 

حرس السلطان الطابق 1 رقم 3 - 

1116) الدار البيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

468649

 16 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يوليوز)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.AMARSAB

اع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

حخسلفة للبناء.

6))شارع) عنوان املقر االجس اعي):)

(- (3 رقم) (1 الطابق) السلطان  حرس 

1116))الدار البيظاء)املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد ص16ي يوسف):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 511 (: هللا) عبد  اع اري  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) يوسف  ص16ي  السيد 

الساكنية،)اقاحة رياالراحة حج وعة)

سكنية)6،)ع ارة)5)الطابق)3،)الشقة)

)1 1191))الدار البيظاء)املغرب.

السيد اع اري عبد هللا عنوانه)ا))

 ((111 عباس) ايت  احسونا  دوار 

ازيالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) يوسف  ص16ي  السيد 

الساكنية،)اقاحة رياالراحة حج وعة)

سكنية)6،)ع ارة)5)الطابق)3،)الشقة)

)1 1191))الدار البيظاء)املغرب

السيد اع اري عبد هللا عنوانه)ا))

 ((111 عباس) ايت  احسونا  دوار 

ازيالل املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

غشت)1)1))تمت رقم)-.

861I

WAY CONSEIL

G MARK GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء)فرع تابع للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A، 40000،

MARRAKECH MAROC
G MARK GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي رقم 335 
تجزئة االزدهار - 45116 حراكش 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7(553

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في))1)حارس)1)1))تقرر إنشاء)
 G التس ية) للشركة تمت  تابع  فرع 
MARK GROUPE)والكائن بالعنوان)
دوار البدين ج اعة جبيالت سيدي)
ابن) (43151 (- جرير) ابن  بوعس ان 
طرف) حن  واملسي1  املغرب  جرير 

السيد)ة))كوعبال يونس.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) (13 بساريخ) ب راكش  السجارية 

1)1))تمت رقم)113831.

861I

ائس انية حوحن

ACHRIF
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائس انية حوحن
)3 زنقة سبسة بوعرفة، 11)61، 

بوعرفة املغرب
ACHRIF شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار 

انوال بوشاون الرقم 11 - )7)61 
تالسينت املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 
حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
813

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((1(1 غشت) (1(

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ACHRIF

البناء) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

واالشغال املخسلفة

االسسي1اد والسصدير

النشاط الفالحي

واالرساليات) البضائع  نقل 

لحساب الغي1.

عنوان املقر االجس اعي):)دوار انوال)

بوشاون الرقم)11)-))7)61)تالسينت)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 1.111 (: سعيد) بوطاهر  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) سعيد  بوطاهر  السيد 

دوار انوال بوشاون))7)61)تالسينت)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) سعيد  بوطاهر  السيد 

دوار انوال بوشاون))7)61)تالسينت)

املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (11 بساريخ) بفجيج  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)14).

86(I
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عادل الزحيسة)-)حماسب-

K.R.T.CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

عادل الزحيسة - حماسب-
51) حي االدارسة بلوك ) تازة، 

35111، تازة املغرب
k.r.t.confection شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حج وعة 
11 رقم 78 حي القدس) - 35111 

تازة املغرب.
تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.4965

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
ت ت) ((1(1 يناير) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):)
رشيد) )ة)) السيد) تفويت 
حن) اجس اعية  حصة  (51 العروض)
السيد) لفائدة  حصة  (151 أصل)
 FONTOURA CARVALHAO )ة))
يناير) (13 بساريخ) (SOUSA SERGIO

.(1(1
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (1( بساريخ) بسازة  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/361.
863I

ربدكو7

MCE FORAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ربدكو7
11 زنقة عقبة بن نافع برشيد، 

6111)، برشيد املغرب
MCE FORAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي حد سوالم 

الرقم 7 الطابق السالت رياض 
الساحل السوال - 6111) السوالم 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

13177

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

تم إعداد القانون) ((119 شتن16) ((1

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 MCE (: ب خسصر تس يتها) اإلقسضاء)

.FORAGE

غرض الشركة بإيجاز):)حفر االبار)

اشغال عاحة الحفر بكل انواعه.

حد) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

سوالم الرقم)7)الطابق السالت رياض)

السوالم) ((6111 (- الساحل السوال)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

السيد املواق شفيق):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد املواق حروان):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

عنوانه)ا)) شفيق  املواق  السيد 

 (6111 عبو) اوالد  القواسم  دوار 

برشيد املغرب.

عنوانه)ا)) حروان  املواق  السيد 

تجزئة اوالد عبو الرقم))4))اوالد عبو)

6111))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

عنوانه)ا)) حروان  املواق  السيد 

تجزئة اوالد عبو الرقم))4))اوالد عبو)

6111))برشيد املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) ((7 بساريخ) ب16شيد  االبسدائية 

119))تمت رقم)948).

864I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

BOUCHI-SHOP
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 نشاط الشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-11)77 

صندوق ال16يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

BOUCHI-SHOP شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها االجس اعي حي 

املسجد زنقة لكالت رقم 714-11 - 

73111 الداخلة املغرب.

تغيي1 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.11159

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم تغيي1) ((1(1 19)غشت) املؤرخ في)

املالبس) »بيع  حن) الشركة  نشاط 

البيع) »السصدير،) إلى) الجاهزة»)

ملخسلف) التسويق  النقل،) والشراء،)

أنواع األس اك واملنسوجات البمرية،)

عا7) وبشكل  أولية  حواد  تجهيزات،)

والسجارة) بالصناعة  حاله عالقة  كل 

البمرية.».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)655.

865I

FICOMFI

STE CODE CREATION
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FICOMFI

 APPT(N 7 3EME(ETAGE, IMM

 4, RUE(ACCRA, VN(MEKNES،

50000، MEKNES(MAROC

 STE CODE CREATION

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طور السصفية)

وعنوان حقرها اإلجس اعي حكناس - 

51111 حكناس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.397(1

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 
تقرر) ((1(1 غشت) (11 في) املؤرخ 

ذات حسؤولية حمدودة) حل شركة 

 STE CODE الوحيد) الشريك  ذات 

CREATION)حبلغ رأس الها)111.111 

اإلجس اعي) حقرها  وعنوان  درهم 

املغرب) حكناس  (51111 (- حكناس)

نتيجة ل):)عد7 تمقيق املبيعات.

و حدد حقر السصفية ب رقم)181 

(- حج وعة ال16يد حي النهضة الرباط)

11999)الرباط املغرب.)

و عين):)

بوج عة) بن  هشا7  السيد)ة))
181)حج وعة ال16يد) وعنوانه)ا))رقم)

الرباط) (11999 الرباط) النهضة  حي 

املغرب ك صفي))ة))للشركة.

)وعند اإلقسضاء)الحدود املفروضة)

حمل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابرة وحمل تبليغ العقود والوثائق)

املسعلقة بالسصفية):)-

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (13 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)5)5.

866I

ائس انية فيداكا،)شركة ذات املسؤولية املحدودة

BOUCHI-SHOP
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي1 تس ية الشركة

ائس انية فيداكا، شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

شارع العركوب رقم 4-11)77 

صندوق ال16يد رقم 146، 73111، 

الداخلة املغرب

BOUCHI-SHOP شركة ذات 

حسؤولية حمدودة
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 ذات الشريك الوحيد
وعنوان حقرها االجس اعي حي 

املسجد زنقة لكالت رقم 714-11 - 
73111 الداخلة املغرب.

تغيي1 تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

11159
الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى  (
تم تغيي1) ((1(1 19)غشت) املؤرخ في)
BOUCHI-« حن) الشركة  تس ية 

 BOUCHI SEAFOOD« إلى) («SHOP
.»TRADE

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ) الدهب  بوادي  االبسدائية 

غشت)1)1))تمت رقم)655.
867I

bemultico(بي ولسيكو

OZ PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico بي ولسيكو
رقم 116 شقة رقم 11 الزيسون 

املعركة -حكناس، 51161، حكناس 
حكناس

OZ PHARMA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي كراج رقم 
11 زنقة)1 رقم 4648 وجه أروس 
حكناس حكناس 51111 حكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51461
في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 يوليوز) (((
املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 OZ (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.PHARMA
بائع) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

املنسجات الصيدالنية.

عنوان املقر االجس اعي):)كراج رقم)
أروس) وجه  (4648 رقم) زنقة)1) (11
حكناس) (51111 حكناس) حكناس 

املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)
 511 (: البنسي1ي) زكرياء) السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
السيد عث ان العرظ):)511)حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
البنسي1ي عنوانه)ا)) السيد زكرياء)
عروس) وجه  (4648 رقم) (1( زنقة)

حكناس)51111)حكناس املغرب.
عنوانه)ا)) العرظ  عث ان  السيد 
بابا) سيدي  اجداد  اديور  ((61 رقم)

حكناس)51111)حكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
البنسي1ي عنوانه)ا)) السيد زكرياء)
عروس) وجه  (4648 رقم) (1( زنقة)

حكناس)51111)حكناس املغرب
عنوانه)ا)) العرظ  عث ان  السيد 
بابا) سيدي  اجداد  اديور  ((61 رقم)

حكناس)51111)حكناس املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) (11 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)465).

868I

PICTROTRANS AHFIR

PICTROTRANS AHFIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين حسي1 جديد للشركة

PICTROTRANS AHFIR
5 زنقة عالل بن عبد هللا قسارية 
MAROC 1بنعودة، 61151، احفي
PICTROTRANS AHFIR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي 5 زنقة 

عالل بن عبد هللا قسارية بنعودة - 
61151 احفي1 املغرب.

تعيين حسي1 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.7147

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

1)1))تم تعيين) 4))غشت) املؤرخ في)

السيد)ة)) للشركة  جديد  حسي1 

الع�سي حم د ك سي1 آخر تبعا لقبول)

اسسقالة املسي1.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (11 بساريخ) ب16كان  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)1)1)/331.

869I

fidact

STE FHD TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidact

رقم )) بلوك E حي السال7، 11)14، 

سيدي سل ان املغرب

STE FHD TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي املحل 

السجاري 11 إقاحة ياسين شارع 

الزرقطوني زنقة 7 حي الجديد - 

16111 سيدي قاسم املغرب.

تفويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(84(7

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)

ت ت) ((1(1 غشت) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):)

السال7) عبد  )ة)) السيد) تفويت 

حن) اجس اعية  حصة  (511 الصغي1)

السيد) لفائدة  حصة  (1.111 أصل)

8))غشت) أح د الصادق بساريخ) )ة))

.(1(1

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 (8 االبسدائية بسيدي قاسم بساريخ)

غشت)1)1))تمت رقم)1/373)1).

871I

 Compagnie(Marocaine(de(Plâtre(et(d’Enduit

-(CMPE

الشركة املغربية للجبس واملالط 
»CMPE«

شركة املساه ة
حالءحة النظا7 األسا�سي للشركة

 Compagnie Marocaine de Plâtre
et(d›Enduit - CMPE

 Km 6,5 Route(de(Sebt(Gzoula،
BP28 - 46000، Safi(Maroc

الشركة املغربية للجبس واملالط 
»CMPE» »شركة املساه ة»

وعنوان حقرها االجس اعي : قائدة 
خ يس خط أزكان، كم 6,500 طريق 

سبت كزوال - - أسفي املغرب.
»حالءحة النظا7 األسا�سي للشركة»
رقم السقييد في السجل السجاري : 

975 أسفي.
ب قس�سى الج ع العا7 االسسثنائي)

املؤرخ في))1)يونيو)1)1)
األسا�سي) النظا7  حالءحة  تقرر 
للشركة حع حقسضيات القانون):)رقم)
املعدل واملس م للقانون رقم) (20-19
95-17)املسعلق بشركات املساه ة تم)

تعديل النظا7 األسا�سي.
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
غشت) (15 بساريخ) بآسفي  االبسدائية 

1)1))تمت رقم)839.

871I

hamzafid

M L H PHARMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تمويل املقر االجس اعي للشركة

hamzafid
 12erac3 oujeh(arouss، 50000،

meknes(maroc
M L H PHARMA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان حقرها اإلجس اعي شارع 

ادريس الساني حج ع حي وسا رقم 3) 
- 51111 حكناس املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.48155
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ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
املؤرخ في)11)يوليوز)1)1))تم تمويل)
حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»شارع ادريس الساني حج ع حي وسا)
رقم)3))-)51111)حكناس املغرب»)إلى)
»شارع الجيش امللكي ع ارة17)حكسب)

8)املنزه)-)51111)حكناس املغرب».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
شتن16) (1( بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)493).
87(I

zagora consulting sarl

REFTAGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي1 نشاط الشركة

zagora consulting sarl
رقم119 شارع حم د الخاحس، 

47911، زاكورة املغرب
REFTAGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان حقرها االجس اعي حي 

الصناعي - 47911 زاكورة املغرب.
تغيي1 نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.16(3

ب قس�سى الج ع العا7 اإلسسثنائي)
تم تغيي1) ((1(1 يونيو) (18 املؤرخ في)
أو صيانة) »البناء) نشاط الشركة حن)
حياه) وأنابيب  االتصاالت  حسارات 
»األع ال) إلى) الصحي») الصرف 

املسنوعة أو البناء.
الري) وحعدات  حسسلزحات  تاجر 

الزراعي».
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز) (14 االبسدائية بزاكورة بساريخ)

1)1))تمت رقم)194.
873I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية)

الح راء

OPTICRISTAL
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تمويل املقر االجس اعي للشركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

صندوق ال16يد 66))، 71111، 

العيون املغرب

OPTICRISTAL شركة ذات 

حسؤولية حمدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي تجزئة 

االحل 11 رقم 1)3 شقة )1 - 

71111 العيون املغرب.

تمويل املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(9133

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

املؤرخ في)31)غشت)1)1))تم تمويل)

حن) للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 1( 1)3)شقة) 11)رقم) »تجزئة االحل)

»حي) إلى) املغرب») العيون  (71111 (-

الفسح شارع حم د السادس رقم)376 

-)71111)العيون املغرب».

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (13 االبسدائية بالعيون بساريخ)

1)1))تمت رقم)1)1)/148).

874I

STE TRAFISCO

MT MARCHE ET TRAVAUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبي1 حويلحا 

الجديدة 73)، 4111)، الجديدة 

املغرب

 MT MARCHE ET TRAVAUX

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 11 زنقة 

الحرية الطابق السالت شقة رقم 

5 الدارالبيضاء. - 1111) الدار 

البيضاء. املغرب

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

437189

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((119 أبريل) (18
حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)
ذات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.
عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 
 MT (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.MARCHE ET TRAVAUX
أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهندسة املدنية.
زنقة) (11 (: عنوان املقر االجس اعي)
رقم) شقة  السالت  الطابق  الحرية 
الدار) ((1111 (- الدارالبيضاء.) (5

البيضاء.)املغرب.
أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.
 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)
السيد عبد الرحيم كمالين):)111 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)
كمالين) الرحيم  عبد  السيد 
سيدي) يزونط  بني  دوار  عنوانه)ا))

بولنوار وجدة)61111)وجدة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)
كمالين) الرحيم  عبد  السيد 
سيدي) يزونط  بني  دوار  عنوانه)ا))

بولنوار وجدة)61111)وجدة املغرب
باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يونيو)119))تمت رقم)716743.
875I

STE TRAFISCO

MT MARCHE ET TRAVAUX
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

STE TRAFISCO
شارع عبدهللا ابن الزبي1 حويلحا 

الجديدة 73)، 4111)، الجديدة 

املغرب

 MT MARCHE ET TRAVAUX

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 11 

زنقة الحرية الطابق السالت شقة 

رقم 5 الدارالبيضاء. - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.437189

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم) ((1(1 ف16اير) ((5 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 11.111« أي حن) درهم») (991.111«

عن) درهم») (1.111.111« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

حارس)1)1))تمت رقم)733378.

876I

STE TRAFISCO

 SOCIETE GENERALE DES

 PROJETS TECHNIQUES

SGPT
شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبي1 حويلحا 

الجديدة 73)، 4111)، الجديدة 

املغرب

 SOCIETE GENERALE DES

 PROJETS TECHNIQUES SGPT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 11 

زنقة الحرية الطابق السالت شقة 

رقم 5 الدارالبيضاء. - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب



11505 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

تأسيس شركة ذات حسؤولية 

حمدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

438181

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 

القانون) إعداد  تم  ((119 أبريل) (17

حسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  ذات  حمدودة 

بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) ذات  حمدودة  حسؤولية 

الوحيد.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

(: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

 SOCIETE GENERALE DES

.PROJETS TECHNIQUES SGPT

أع ال) (: بإيجاز) الشركة  غرض 

الهندسة املدنية.

زنقة) (11 (: عنوان املقر االجس اعي)

 5 رقم) السالت شقة  الطابق  الحرية 

الدارالبيضاء.)-)1111))الدارالبيضاء)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 11.111 (: الشركة) رأس ال  حبلغ 

درهم،)حقسم كالسالي):)

 111 (: الحديوي) فاط ة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

الحديوي) فاط ة  السيدة 

القري) حم د  زنقة  (39 عنوانه)ا))

القنيطرة) أية  إقاحة  (16 الشقة)

14111)القنيطرة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

الحديوي) فاط ة  السيدة 

القري) حم د  زنقة  (39 عنوانه)ا))

القنيطرة) أية  إقاحة  (16 الشقة)

14111)القنيطرة املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

يوليوز)119))تمت رقم)717916.

877I

STE TRAFISCO

 SOCIETE GENERALE DES

 PROJETS TECHNIQUES

SGPT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

STE TRAFISCO

شارع عبدهللا ابن الزبي1 حويلحا 

الجديدة 73)، 4111)، الجديدة 

املغرب

 SOCIETE GENERALE DES

 PROJETS TECHNIQUES SGPT

شركة ذات حسؤولية حمدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان حقرها اإلجس اعي 11 

زنقة الحرية الطابق السالت شقة 

رقم 5 الدارالبيضاء. - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.438181

الوحيد) الشريك  قرار  ب قس�سى 

تم) ((1(1 ف16اير) ((5 في) املؤرخ 

قدره) ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 11.111« أي حن) درهم») (991.111«

عن) درهم») (1.111.111« إلى) درهم»)

أو) نقدية  حصص  تقديم  (: طريق)

عينية.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ) البيضاء) بالدار   السجارية 

8))ف16اير)1)1))تمت رقم)617)73.

878I

FIDUCIAIRE BENHASSI

MASSAR DESIGN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MASSAR DESIGN

العرفي) العا7  الج ع  ب وجب 

تم) (01-07-2020 بساريخ) املؤرخ 

تأسيس الشركة السالية):)

 MASSAR (: الشركة) اسم  (-

DESIGN)ذات املسؤولية املحدودة.

رقم) (: االجس اعي) املقر  تمديد  (-

الصناعي) الحي  (3 رقم) حمل  ((7(

املسار حراكش)
-)رقم السقييد في السجل السجاري)

 115((7(:

السيد) تعيين  تم  التسيي1  (-

السكوني ع ر حسي1ا وحيدا للشركة

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة  (-

الشركة):)99)سنة

أالف) (11 حبلغ رأس ال الشركة) (-

سهم بقي ة) (111 درهم حقسم على)

تقسي ه) الواحد  للسهم  درهم  (111

بين الشركاء)كالسالي):)

السكوني) الرزاق  عبد  السيد 

 41 سهم والسيد ع ر السكوني) (61

والعائلية) الشخصية  سه األس اء)

وصفة وحواطن الشركاء):)

)السيد السكوني عبد الرزاق رقم)

 E(89173(بطاقسه الوطنية

املسار) تجزئة  ((78 رقم) عنوانه 

طريق أسفي حراكش.

السيد السكوني ع ر رقم بطاقسه)

 EE551169(:(الوطنية

املنار) إقاحة  (16( رقم) عنوانه  (

 .15 رقم) ب  ع ارة  السعادة  تجزئة 

حراكش

أشغال) (: نوع النشاط السجاري) (-

النجارة والنقش على الخشب.)

كسابة) لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة السجارية ب راكش)

تمت رقم)4446)بساريخ)4)/1/17)1)

879I

ste salinas assistance sarl

SALINAS ASSISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SALINAS ASSISTANCE

عنوان الشركة وحقرها االجس اعي- 

لساسفة اقاحة املغرب الجديد )11 

رقم -07الدار البيضاء-املغرب

رقم السقيد في السجل 

السجاري468733-

ب قس�سى عقر عرفي حؤرخ في)8) 

يوليوز)1)1))تم اعداد القانون)

االسا�سي لشركة دات املسؤولية)

املحدودة بامل يزات السالية-

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها- ب خسصر  االقسضاء)

 SALINAS– اسيسسانس) ساليناس 

ASSISTANCE SARL

دات) الشركة-شركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

بايجاز1--حشغل) الشركة  غرض 

االسعاف2--سحب املركبات

لساسفة) عنوان املقر االجس اعي-)

رقم) (11( الجديد) املغرب  اقاحة 

-07الدار البيضاء-20190املغرب

اجلها) حن  تاسست  التي  املدة 

الشركة99-سنة

الشركة- راس ال  حبلغ 

111111.11درهم حقسم كالسالي-

حصة) (511 خديم) خالد  السيد 

بقي ة)111)درهم للحصة

 511 لغرو�سي) ج يلة  السيدة 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  االس اء)

وصفات وحواطن الشركاء

السيد خالد خديم عنوانه شارع)

بني) ((3111 بني حالل) ((7 شوقي رقم)

حالل-املغرب

عنوانه) لغرو�سي  ج يلة  السيدة 

الجديد) املغرب  اقاحة  لساسفة 

-07الدار البيضاء-20190 رقم) (11(

املغرب
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والعائلية) الشخصية  االس اء)

السيد) الشركة-) حسي1ي  وحواطن 

خالد خديم عنوانه شارع شوقي رقم)

7))بني حالل)3111))بني حالل-املغرب

باملحك ة) القانوني  االيداع  تم 

 11 بساريخ) البيضاء) بالدار  السجارية 

 16761 رقم) تمت  ((1(1 غشت)

السجل) املصرح  حنح  تم  وب قسضاه 

السجاري رقم468733

881I

LA MAROCAINE C.J

 TOP ACCESSOIRES ET
PIECES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد الكريم الخطابي 118 

ع ارة بوعشيق حكسب 1، 3111)، 

بني حالل املغرب

 TOP ACCESSOIRES ET PIECES

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي دوار سابك 

فم العنصر - 3111) بني حالل 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

11369

 14 في) حؤرخ  حر  عقد  ب قس�سى 
القانون) إعداد  تم  ((1(1 يونيو)

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

 TOP (: تس يتها) ب خسصر  اإلقسضاء)

.ACCESSOIRES ET PIECES

غرض الشركة بإيجاز):)بيع اجزاء)

السيارات.

دوار) (: االجس اعي) املقر  عنوان 

سابك فم العنصر)-)3111))بني حالل)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

 111.111 (: حبلغ رأس ال الشركة)

درهم،)حقسم كالسالي):)

 (11 (: السيد عبد الكريم حزون)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

11))حصة) (: السيد حم د حزون)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد عبد هللا حزون):)11))حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

السيد ابراهيم حزون):)11))حصة)

بقي ة)111)درهم للحصة.

 (11 (: اوت غارت) سهيل  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

حزون) الكريم  عبد  السيد 

العنصر) فم  سابك  دوار  عنوانه)ا))

3111))بني حالل املغرب.

عنوانه)ا)) حزون  حم د  السيد 

بني) ((3111 دوار سابك فم العنصر)

حالل املغرب.

السيد عبد هللا حزون عنوانه)ا))

بني) ((3111 دوار سابك فم العنصر)

حالل املغرب.

عنوانه)ا)) حزون  ابراهيم  السيد 

بني) ((3111 دوار سابك فم العنصر)

حالل املغرب.

السيد سهيل اوت غارت عنوانه)ا))

بني) ((3111 دوار سابك فم العنصر)

حالل املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

حزون) الكريم  عبد  السيد 

العنصر) فم  سابك  دوار  عنوانه)ا))

3111))بني حالل املغرب

عنوانه)ا)) حزون  حم د  السيد 

بني) ((3111 دوار سابك فم العنصر)

حالل املغرب

السيد عبد هللا حزون عنوانه)ا))

بني) ((3111 دوار سابك فم العنصر)

حالل املغرب.

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية ببني حالل بساريخ))1)شتن16)

1)1))تمت رقم)517.

881I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

اشغال اع ال البناء

 TRAVAUX BISINESS 
BATIMANT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY(BARAKA(SOFIA «B«

 BUREAU(N°01، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

 TRAVAUX اشغال اع ال البناء

 BISINESS BATIMANT SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان حقرها اإلجس اعي كراج 

بسجزئة املنزه 3 رقم 31)1 - 51311 

بوفكران حكناس - 51311 حكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51481

في) حؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�سى 
تم إعداد القانون) ((1(1 شتن16) (13

املسؤولية) ذات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة بامل يزات السالية):)

ذات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند) حسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء)ب خسصر تس يتها):)اشغال)

 TRAVAUX BISINESS اع ال البناء)

.BATIMANT SARL

األشغال) (: غرض الشركة بإيجاز)

السيارات) تزويد  حمطة  املخسفة؛)

بالوقود..

كراج) (: االجس اعي) املقر  عنوان 
 51311 (- (1(31 رقم) (3 بسجزئة املنزه)

حكناس) (51311 (- بوفكران حكناس)

املغرب.

أجلها) حن  تأسست  التي  املدة 

الشركة):)99)سنة.

(: الشركة) رأس ال  حبلغ 

1.111.111)درهم،)حقسم كالسالي):)

 5.111 (: بوصحبي حم د) السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 (.511 (: احبارك) السلمي  السيد 

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

 (.511 (: السيدة الخساوي عائشة)

حصة بقي ة)111)درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وصفات وحواطن الشركاء):)

السيد بوصحبي حم د عنوانه)ا))

بوفكران) (1(31 رقم) (3 املنزه) تجزئة 

51311)حكناس املغرب.

السيد السلمي احبارك عنوانه)ا))

 17 النعيم) (11 الطابق) (16( رقم)

نرجس)11 51111)حكناس املغرب.

السيدة الخساوي عائشة عنوانه)ا))

 17 النعيم) (11 الطابق) (16( رقم)

نرجس)11 411)3)الريش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األس اء)

وحواطن حسي1ي الشركة):)

السيد بوصحبي حم د عنوانه)ا))

بوفكران) (1(31 رقم) (3 املنزه) تجزئة 

51311)حكناس املغرب

السيد السلمي احبارك عنوانه)ا))

 17 النعيم) (11 الطابق) (16( رقم)

نرجس)11 51111)حكناس املغرب

باملحك ة) القانوني  اإليداع  تم 

شتن16) (13 بساريخ) ب كناس  السجارية 

1)1))تمت رقم)517).

88(I
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املحكمة التجارية بطنجة

حلف  : 1)1)/373

تفويت أصل تجاري عن طريق 
السنازل

كسابة) حصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة) السجارية  باملحك ة  الضبط 

حؤرخ) عدلي  عقد  ب قس�سى  أنه 

السيد) تنازل  (،(1(1 19)يونيو) في)

احم د بن حسعود الطالب الحاحل)

عدد) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

تجزئة) بطنجة  والساكن  (k28334

 4( البسسان زنقة ليث بن سعد رقم)

بطنجة) السجاري  بالسجل  واملسجل 

تمت رقم)59116)عن حج وع واجبه)

في األصل السجاري وهو الحظ املنجز)

السيدة) والدته  املرحوحة  في  ارثا  له 

فض ة بنت عبد هللا الحسني الكائن)

العاص رقم) بن  زنقة ع رو  بطنجة 

5))لفائدة ورثة أخيه املرحو7 حم د)

زوجسه) وهم  الطالبي  حسعود  بن 

السيدة رقية بوبكر)k78441)وأوالده)

 k291772 الطالبي) فاطي ة  حنها 

وخديجة)) (k277717 الطالبي) وأحينة 

الطالبي)k277721)وأ7 كلثو7 الطالبي)

 k399733 وع ر الطالبي) (k291773

وسكينة الطالبي)k503710)وحددت)

قي ة األصل السجاري حوضوع السنازل)

في حبلغ إج الي قدره)1.111))درهم.

وعليه فإن ج يع السعرضات تقد7)

بكسابة الضبط بهذه املحك ة داخل)

أجل)15)يوحا ابسداء)حن تاريخ النشر)

وحا يليه حن) (84 الثاني طبقا للفصل)

حدونة السجارة.

النشرة الثانية.
إحضاء)رئيسة كسابة الضبط

خديجة فراجي

4 مكرر

املحك ة السجارية بطنجة
حلف  : 1)1)/344

تفويت أصل تجاري عن طريق البيع
كسابة) حصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة) السجارية  باملحك ة  الضبط 
في) حؤرخ  حوثق  عقد  ب قس�سى  أنه 
السيدة) باعت  (،(1(1 يوليو) (11
 CATHERINE ANNE BEAU INGLE
عدد) التسجيل  لبطاقة  الحاحلة 
K119161B)والساكنة بطنجة شارع)
رقم) (4 املقاوحة إقاحة دار السال7 ط)
السجاري) بالسجل  واملسجلة  ((7
حن) (%5(،59181 بطنجة تمت عدد)
األصل السجاري الكائن حقره بطنجة)
لشعار) الحاحل  الفييط  زنقة  (4
لفائدة) (CAFETERIA KATERINA
الص دي) حصطفى  السيد  شريكها 
الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 
بالسجل) واملسجل  (K1439(4 رقم)
 49431 رقم) تمت  بطنجة  السجاري 
السجاري) األصل  قي ة  وحددت 
حبلغ إج الي قدره) في  البيع  حوضوع 

51.111))درهم.
السعرضات) ج يع  فإن  وعليه 
تقد7 بكسابة الضبط بهذه املحك ة)
حن) ابسداء) يوحا  (15 أجل) داخل 
 84  تاريخ النشر الثاني طبقا للفصل)

وحا يليه حن حدونة السجارة.
النشرة الثانية.

إحضاء)رئيسة كسابة الضبط
خديجة فراجي

3 مكرر  

املحكمة التجارية بأكادير
حكسب السجل السجاري
حلف  رقم : 1)1)/116

حساب : 1559
اشهار عقد تجاري

في) املؤرخ  العرفي  العقد  ب وجب 
الج عية) قاحت  (،(118 أبريل) (11
الرياضية الحسنية في شخص ح ثلها)
الحسن) بشارع  الكائنة  القانوني 
الثاني أكادير بوضع العقارات املقاحة)

الكائن) الس ديد  وكذا  حصحة  عليها 

الحسن) شارع  االنبعاث  برواق 

رهن) أكادير  (( رقم) ع ارة  الثاني 

 POLYCLINIQUE شركة) اشارة 

 INTERNATIONAL MEDICAL 3D

في شخص ح ثلها القانوني واملسجلة)

بالسجل السجاري رقم)7)355)ملدة)9 

حن تاريخ فاتح يوليو) سنوات ابسداء)

قدره) سنوي  تعويض  حقابل  ((117

537.111)درهم.

وبذلك فان رئيس حصلحة كسابة)

ان) ذي حصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) ب كسب  تسجل  السعرضات 

املحك ة السجارية باكادير داخل أجل)

15)يوحا املوالية للنشرة الثانية طبقا)

لل ادتين)83)و84)حن حدونة السجارة.

تمت ج يع السمفظات

النشرة األولى 

رئيس حصلحة كسابة الضبط

106 مكرر

املحك ة السجارية بأكادير

حكسب السجل السجاري

حلف  عدد : 119)/119

حساب : 1575

تفويت أصل تجاري
ب وجب العقد املحرر حن طرف) (

املحاحي) ال16جي  نجيب  األسساذ 

حارس) (6 في) واملؤرخ  أكادير  بهيئة 

إبراهيم خطاب) السيد  فوت  ((1(1

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 

بالسجل) واملسجل  (E467333 عدد)

األصل) (7(718 عدد) السجاري 

 5 السجاري امل لوك له والكائن برقم)

حي السال7 أكادير لفائدة) (946 زنقة)

السيد حاجد حم د جاسم الحاحل)

لجواز السفر عدد)93415371)وذلك)

بث ن قدره)331.111.)درهم.

وبذلك فإن رئيس حصلحة كسابة)

أن) ذي حصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) ب كسب  تسجل  السعرضات 

املحك ة السجارية بأكادير داخل أجل)

املوالية) ((15( يوحا) عشرة  الخ سة 

للنشرة الثانية طبقا لل ادتين)83،84 

حن حدونة السجارة.

النشرة األولى 
رئيس حصلحة كسابة الضبط

107  

املحك ة السجارية بأكادير

حكسب السجل السجاري

حلف  رقم : 1)1)/117

عدد   : 1558

تفويت أصل تجاري
املــؤرخ) السوثيقــي  العقــد  ب وجــب 

فــي)9))أغســطس)116))فــوت الســيد)

لبطاقــة)) الحاحــل  فاحــي  املجيــد  عبــد 

   QA(8188 ( السعريــف))الوطنيــة رقــم)

و الذي كان حســجال بالســجل السجاري)

عدد))4743)األصل السجاري امل لوك)

لــه والكائــن برقــم)11)زنقــة)335)شــارع)

عبــد الرحيــم بوعبيــد حــي حــوالي رشــيد)

أكادير لفائدة السيدة حريم العسالني)

الحاحلــة لبطاقــة))السعريــف))الوطنيــة)

وذلــك بث ــن قــدره) (GK59(78 ( عــدد)

111 641)درهــم.

وبذلــك فــإن رئيــس حصلحــة كسابــة)

الضبــط يعلــن لــكل ذي حصلحــة أن)

ضبــط) ب كســب  تســجل  السعرضــات 

املحك ــة السجاريــة بأكاديــر داخــل))أجل))

املواليــة) (15 يوحــا) عشــرة  الخ ســة 

للنشــرة الثانيــة طبقــا لل ادتيــن)83.84 

حــن حدونــة السجــارة
تمت ج يع السمفظات

اإلعالن الثاني

رئيس))حصلحة)))كاتب الضبط

41 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بالرباط
حلف : 1)1)/7)

حساب رقم : 591)

الزيادي) سعاد  (: األول) الطرف 

الوطنية) السعريف  البطاقة  رقم 

A14(989،)جنسية حغربية.

 DYLY شركة) (: الثاني) الطرف 

.FARMA

حسي1ها القانوني):)دينة الدكالي.
الوطنية) السعريف  البطاقة  رقم 

.A441(1(
األصل السجاري):)صيدلية.

زنقة) حكرر  (( الرباط) (: العنوان)
األحل سكسور ب حي يعقوب املنصور)

رقم السجل السجاري)8746).
ب صلحة) السعرضات  وسسقبل 
السجارية) باملحك ة  السجاري  السجل 
بالرباط إلى غاية خ سة عشرة))15) 

يوحا حن صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس حصلحة السجل السجاري

46 مكرر  

املحك ة السجارية بالرباط
حلف رقم : 1)1)/9)
حساب رقم : 4)6).
الطرف األول):)رشيد بنور

(: رقم البطاقة السعريف الوطنية)
A65(585)-)حغربي الجنسية.

الطرف الثاني):
)رشيد املجاهد

(: رقم البطاقة السعريف الوطنية)
A(77743.)حغربي الجنسية.

إلها7 املجاهد
(: رقم البطاقة السعريف الوطنية)

A413738.)حغربي الجنسية.
نور الدين الغربي

(: رقم البطاقة السعريف الوطنية)
A194587.)حغربي الجنسية.

حأكوالت) بيع  (: السجاري) األصل 
الخفيفة.

حي) الرباط  (: العنوان)
 ( رقم) الطوغو  زنقة  (14 املحيط)
: املسسودع) رقم  األر�سي   الطابق 

رقم)).

رقم السجل السجاري):)81331.
ب صلحة) السعرضات  وسسقبل 
السجارية) باملحك ة  السجاري  السجل 
 15 عشر) خ سة  غاية  إلى  بالرباط 

يوحا حن صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس حصلحة السجل السجاري

44 مكرر

  املحك ة السجارية الرباط

حلف  رقم : 1)1)/31

حساب رقم : 641)

الطرف األول):)

بطاقة) رقم  بناني  ابتساحة 

السعريف الوطنية)A(15716)حغربية)

الجنسية.

الطرف الثاني):)

بطاقة) رقم  هناوي  الحسين 

حغربي) (R(8513 الوطنية) السعريف 

الجنسية.

هاتفي) حخدع  (: السجاري) األصل 

حم د) شارع  ((9( الرباط) العنوان 

الخاحس رقم)4. 

رقم السجل السجاري)14)51.

ب صلحة) السعرضات  وسسقبل 

السجارية) باملحك ة  السجاري  السجل 

 15 عشر) خ سة  غاية  إلى  بالرباط 

يوحا حن صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس حصلحة السجل السجاري

7 مكرر  

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
حلف رقم : 9911)1

حساب رقم : 9861

تفويت حق في اإليجار
الحق) عبد  السيد  طرف  حن 

الوطنية) للبطاقة  الحاحل  الصوفي 

لفائدة السيد فؤاد) (A794177 رقم)

البوعزاوي الحاحل للبطاقة الوطنية)
السجاري) لل مل  (BH (97341 رقم)

الكائن بالدار البيضاء)سيدي عث ان)

بلوك)4))رقم)54)حكرر والغي1 املسجل)

في السجل السجاري.

تسجل) السعرضات  فإن  وبذلك 
السجارية) باملحك ة  الضبط  ب كسب 
بالدار) السجاري  السجل  حكسب 
عشر) خ سة  أجل  داخل  البيضاء)

يوحا املوالي للنشرة االولؤ.
النشرة االولى

عن رئيس))كسابة الضبط

56 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
حلف رقم : )991)1
حساب رقم : 9859

بيع حقوق حشاعة في أصل تجاري
حن طرف السيد حو�سى القرحو�سي))
 BH رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاحل 
حسن) السيد  لفائدة  ((1331(
الوطنية) للبطاقة  الحاحل  حعلو7 
الحقوق) ج يع  (HA1(1(6 رقم)
املشاعة التي ي لكها البائع والتي تقدر)
السجاري) األصل  في  النصف  بنسبة 
الجاهزة) املالبس  لبيع  املخصص 
حكرر) (8 البيضاء) بالدار  الكائن 
واملسجل) الج اعة  قرية  (( بلوك)
السجاية) السجاري باملحك ة  بالسجل 
.441841 تمت رقم) بالدار البيضاء)
تسجل) السعرضات  فإن  وبذلك 
السجارية) باملحك ة  الضبط  ب كسب 
بالدار) السجاري  السجل  حكسب 
عشر) خ سة  أجل  داخل  البيضاء)

يوحا املوالي للنشرة الثانية.
النشرة االولى

عن رئيس))كسابة الضبط

57 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
حلف رقم : 9914)1
حساب رقم : 9867
تفويت أصل تجاري

حن طرف السيد لحسن بودينة،)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاحل 
حني1) السيد  لفائدة  (B513694
الحاحل للبطاقة الوطنية) الع راني،)
س ي1) السيد  (،BK(35681 رقم)
الحاحل للبطاقة الوطنية) الع راني،)

.BK(43846(رقم

الكائن) السجاري  األصل  حج وع 

زنقة) ((5 بالدار البيضاء)حي بوجدور)

املالبس) لبيع  واملعد  العباسيين 

واملسجل) الج لة  بنصف  الجاهزة 

الضبط) بكسابة  السجاري  بالسجل 

البيضاء) بالدار  السجارية  باملحك ة 

تمت رقم))4413).

تسجل) السعرضات  فإن  وبذلك 

السجارية) باملحك ة  الضبط  ب كسب 

حكسب السجل السجاري بالدار البيضاء)

يوحا) ((15( داخل أجل خ سة عشر)

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة االولى
عن رئيس كسابة الضبط

58 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

حلف رقم : 9911)1

حساب رقم : 9946

تفويت أصل تجاري

اعفي1،) حم د  السيد  طرف  حن 

 BE51176(الحاحل للبطاقة الوطنية رقم

الولي) القاصر بصفسه  ابنه  نيابة عن 

اعفي1) الرحيم  عبد  للسيد  الشرعي 

املزداد بالدار البيضاء)3)يونيو)114)،)

السيد رشيد اعفي1،)الحاحل للبطاقة)

رقم)BK(57455)لفائدة السيد رشيد)

الوطنية) للبطاقة  الحاحل  حوساتي،)

رقم)S3961(1،)السيد حم د السباعي)

الوطنية) للبطاقة  الحاحل  االدري�سي،)

.BH445358(رقم

األصل السجاري الكائن بالدار البيضاء)

املركز) السادس،) حم د  شارع  (416

 5( رقم) حمل  السعيدي  السجاري 

املجوهرات)) العطور  لبيع  واملعد 

بكسابة) السجاري  بالسجل  واملسجل 

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء)تمت رقم))38979.
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تسجل) السعرضات  فإن  وبذلك 

السجارية) باملحك ة  الضبط  ب كسب 

حكسب السجل السجاري بالدار البيضاء)

يوحا) ((15( داخل أجل خ سة عشر)

املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة االولى
عن رئيس كسابة الضبط

59 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

حلف رقم : )991)1

حساب رقم 9945
تفويت أصل تجاري

حن طرف):

الحاحل) اعفي1  حم د  السيد 

 BE51176 رقم) الوطنية  للبطاقة 

نيابة عن ابنه القاصر بصفسه الولي)

اعفي1) الرحيم  عبد  للسيد  الشرعي 

يونيو) (3 يو7) البيضاء) بالدار  املزداد 

.(114

الحاحل) اعفي1  رشيد  السيد 

.BK(57455(للبطاقة رقم

لفائدة):

الحاحل) حوساتي  رشيد  السيد 

.S3961(1(للبطاقة الوطنية رقم

السيد حم د السباعي االدري�سي)

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاحل 

.BH445358

بالدار) الكائن  السجاري  األصل 

416)شارع حم د السادس) البيضاء)

املركز السجاري السعيدي حمل رقم)

املجوهرات) العطور  لبيع  واملعد  (53

بكسابة) السجاري  بالسجل  واملسجل 

بالدار) السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء)تمت رقم))38979.

تسجل) السعرضات  فإن  وبذلك 

السجارية) باملحك ة  الضبط  ب كسب 

بالدار) السجاري  السجل  حكسب 

عشرة) خ سة  أجل  داخل  البيضاء)

يوحا املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة االولى
عن رئيس كسابة الضبط

60 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
حلف رقم : 9914)1
حساب رقم 9948

تفويت حقوق حشاعة في أصل 
تجاري

حن طرف):
الحاحل) فقيهي  ادريس  السيد 

.C633(56(للبطاقة الوطنية رقم
لفائدة):

السيد عبد القادر بنبنور الحاحل)
.B633(6((للبطاقة الوطنية رقم

التي) املشاعة  الحقوق  ج يع 
السجاري) األصل  في  البائع  ي لكها 
الكائن بالدار البيضاء)199)الزنقة)17 
حي الركبوت سيدي حوحن هو عبارة)
عن حقهى حسجل بالسجل السجاري)
السجارية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 

بالدار البيضاء)تمت رقم))39889.
تسجل) السعرضات  فإن  وبذلك 
السجارية) باملحك ة  الضبط  ب كسب 
بالدار) السجاري  السجل  حكسب 
عشرة) خ سة  أجل  داخل  البيضاء)

يوحا املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة االولى

رئيس كسابة الضبط

61 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
حكسب السجل السجاري

حلف بيع اصل تجاري  رقم : 
19/(1(1

حساب رقم : 633)
بيع اصل تجاري

ب قس�سى العقد السوثيقي املسجل)
(،(1(1 حارس) (19 بساريخ) بالرباط 
الوزاني) اح د  االسساذ  ب كسب 
السيد) باع  الرباط،) ب دينة  حوثق 
السعريف) بطاقة  رقم  زجلي  عث ان 
سكناه) (A376714 رقم) الوطنية 
7)زنقة البابونج) بلوك رقم) ((1 قطاع)
للسيدة غزالن) الرباط،) الرياض  حي 
الوطنية) تعريفها  بطاقة  السوفيق 
 14 قطاع) سكناها  (A379584 رقم)
 11 الشقة) (1 ع ارة) س ية  اقاحة 
االصل) ج يع  الرباط،) ( الرياض) حي 
بسجزئة) الكائن  لل مل  السجاري 

الذي) العرائش  (31( رقم) (1 شعبان)

تمت) حسجل  كصيدلية  يسسغل 
السمليلي) السجل  حن  (11881 رقم)

للسجل السجاري باملحك ة االبسدائية)

املادية) عناصره  بج يع  بالعرائش،)

واملعنوية.

تسجل) السعرضات  فان  وبذلك 

االبسدائية) باملحك ة  الضبط  بكسابة 

حكسب السجل السجاري،) بالعرائش،)

يوحا املوالية للنشرة) (15 داخل أجل)

الثانية.
النشرة الثانية

رئيس حصلحة كسابة الضبط

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
حصلحة كسابة الضبط
حكسب السجل السجاري
اعالن ببيع اصل تجاري

ان رئيس حصلحة كسابة الضبط)

باملحك ة االبسدائية بسطوان.

تطبيقا ملقسضيات الفصل)83)حن)

حدونة السجارة القانون رقم)19-95.

عرفي) عقد  ب قس�سى  أنه  يعلن 

حمرر بساريخ)5)نون16)119))واملسجل)

بسطوان) والس 16  التسجيل  ب صلحة 

بساريخ))))نون16)119)،)باع ورثة عبد)

السيد) عنهم  ينوب  ازكط،) السال7 

للبطاقة) الحاحل  ازكط،) هللا  عبد 

L971(9،)ب ا لديه حن) الوطنية رقم)

توكيل عرفي حصادق عليه تمت رقم)

 31 بساريخ) (10423-10422-10421
ج يع الحق السجاري) ((119 سبس 16)

لل مل الواقع شارع خالد بن الوليد)
لفائدة) وذلك  تطوان،) (،78 رقم)

السيد عالل سهلي،)الحاحل للبطاقة)

.L31481 رقم) الوطنية  السعريف 

ب صلحة) السعرضات  سسقبل 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية)

يوحا حن) (15 بسطوان وذلك الى غاية)

صدور االعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس حصلحة كسابة الضبط

6 مكرر

املحكمة اإلبتدائية بتارودانت

شعبة السجل السجاري

حلف  : 1)1)/5

إعالن عن  بيع أصل تجاري

ب قس�سى عقد بيع حوثق حن طرف)

بأكادير) حوثق  داود،) عي اد  األسساذ 

واملؤرخ في))))يوليو))1)1).

اقرباتو) أحال  السيدة  باعت  (1-

صيدلية الساكنة بأكادير حي السال7)

زنقة)914،)رقم)11،شقة)).

للسيد عبد اللطيف سعودي) (2-

دكسور صيدلي الساكن بزنقة عبد هللا)

كنون،)رقم)91،)حي طارق،)الدكارات،)

فاس.

األصل) للثاني  األولى  باعت 

السجاري حوضوع الصيدلية املس اة)

اوالد) بدوار  الكائنة  ح يد  صيدلية 

قيادة) جالل ج اعة سيدي بورجا،)

إقليم) تارودانت،) دائرة  تزحورت،)

حن) البائعة  والتي سجلت  تارودانت 

أجلها بالسجل السجاري املحلي لدى)

اإلبسدائية) باملحك ة  الضبط  كسابة 

 (114 بسارودانت بساريخ فاتح يوليو)

تمت رقم)14)11)بث ن إج الي قدره)

161.111)درهم.

فعلى دائني البائعة املذكورة بهذا)

إلى) بسعرضاتهم  يسقدحوا  أن  اإلعالن 

كسابة الضبط شعبة السجل السجاري 

باملحك ة اإلبسدائية بسارودانت داخل)

يوحا املوالية للنشرة األولى) (15 أجل)

حدونة) قانون  حن  (84 لل ادة) طبقا 

السجارة.)

النشرة الثانية

إحضاء)رئيس كسابة الضبط

8 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالجديدة
حكسب السجل السجاري

حلف  رقم : 1)1)/18

حساب رقم  : 13313
إعالن عن بيع أصل تجاري

فــي) حــؤرخ  عرفــي  عقــد  ب قس�ســى 

بساريــخ وحســجل  ((1(1 ف16ايــر) (9 

 8))ف16ايــر)1)1))بــاع الســيدة جــدرة)

السعريــف) لبطاقــة  الحاحــل  حم ــد 

إلــى))الســيد) ( (M56839 الوطنيــة رقــم)

لبطاقــة) الحاحلــة  ثوريــة  جــدرة 

  M194164 رقــم) الوطنيــة  السعريــف 

ب)) السجاري.الكائــن  األصــل  حج ــوع 

 N° 14 lot N° 3(   essalam 1 el

.  jadida imm 6 lot

 marchand نشــاط) فيــه  املــزاول 

.droguiste

وذلــك حســب الشــروط والكيفيــة)

املذكــورة فــي العقــد.

تقبــل) السعرضــات  فــإن  وعليــه 

بكسابــة)))الضبــط باملحك ــة االبسدائيــة)

يوحــا حــن) (15 بالجديــدة داخــل أجــل)

الثانيــة. النشــرة  تاريــخ 
النشرة الثانية

املشرف على حصلحة السجل السجاري

43 مكرر

املحكمة االبتدائية بورزازات
رقم : 1/977)1)
بيع أصل تجاري

كسابة) حصلحة  رئيس  يعلن 

االبسدائية) باملحك ة  الضبط 

حمرر) عقد  ب قس�سى  أنه  بورزازات 

وحسجل) (،(1(1 يوليو) (6 بساريخ)

 (1(1 يوليو) (8 بساريخ) بورزازات 

للسيد) سباعي  اح د  السيد  فوت 

األصل) ج يع  حدي،) الدين  صالح 

حقهى) السسغالل  املعد  السجاري 

والكائن) (،FAST-FOUD-SNACK

بورزازات،) اكطيف  ايت  حي  (: ب)

بهذه) السجاري  بالسجل  واملسجل 

وذلك) (،(7511 رقم) تمت  املحك ة 

واملعنوية. املادية  عناصره  بجيع 

وبناء)عليه فإن ج يع السعرضات)

تقد7 لكسابة الضبط بهذه املحك ة)

)حكسب السجل السجاري))داخل أجل)

15)يوحا املوالية للنشرة الثانية.
النشرة األولى

رئيس حصلحة كسابة الضبط

حم د أزيك

حنسدب قضائي

62 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة
حصلحة كسابة الضبط

بيع أصل تجاري
رقم 1/45)1)

حساب رقم 4417

يعلن رئيس حصلحة كسابة الضبط)

باملحك ة االبسدائية بقلعة السراغنة)

أنه ب قس�سى عقد توثيقي حؤرخ في)

بساريخ وحسجل  ((1(1 يوليو)  فاتح 

السراغنة) بقلعة  ((1(1 يوليو) ((4  

حراي�سي) الغني  عبد  السيد  باع  أنه 

 (( الساكن بزنقة أوالد سعيد رقم)

لبطاقة) الحاحل  خريبكة  الفسح  حي 

 Q16(387 رقم) الوطنية  السعريف 

بزنقة) الساكن  عداد  أنس  للسيد 

حي) (13 رقم) حسين  الح يد  عبد 

لبطاقة) الحاحل  خريبكة  اللي ون 

(،Q(67(55 رقم) الوطنية  السعريف 

األصل السجاري الكائن ب ركز الدشرة)

السراغنة) قلعة  الدشرة  ج اعة 

واملعنوية) املادية  عناصره  بج يع 

»صيدلية») السسغالل) واملخصص 

 PHARMACIE IBN« اسم) تمت 
السجاري) بالسجل  املسجل  («SINA

 851( رقم) تمت  املحك ة  بهذه 

درهم. ((51.111 بث ن إج الي قدره)

تسجل) السعرضات  فإن  وبذلك 

ب كسب الضبط باملحك ة االبسدائية)

بقلعة السراغنة داخل أجل)15)يوحا)

املوالية للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس حصلحة كسابة الضبط

العبا�سي عز الدين

63 مكرر

املحك ة االبسدائية بقلعة السراغنة

حصلحة كسابة الضبط

بيع أصل تجاري

رقم 1)1)/46

حساب رقم 4416

يعلن رئيس حصلحة كسابة الضبط)

باملحك ة االبسدائية بقلعة السراغنة)

أنه ب قس�سى عقد توثيقي حؤرخ في)

 (7 بساريخ) وحسجل  ((1(1 يونيو) ((

يوليو)1)1))بقلعة السراغنة أنه باع)

بحي) الساكن  الخيضر  رفيق  السيد 

قلعة السراغنة) (1514 رقم) (( الهناء)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 

للسيد حم د أحين) ( (H(35919 رقم)

رقم) البهجة  ببلوك  الساكن  رشيد 

139)قلعة السراغنة الحاحل لبطاقة)

(،Y379613 رقم) الوطنية  السعريف 

 ( بالهناء) الكائن  السجاري  األصل 

بج يع) السراغنة  قلعة  (1514 رقم)

عناصره املادية واملعنوية واملخصص)

اسم) تمت  »صيدلية») السسغالل)

 »PHARMACIE AZZOUHOUR«

بهذه) السجاري  بالسجل  املسجل 

بث ن) (1611( رقم) تمت  املحك ة 

إج الي قدره)141.111)درهم.

تسجل) السعرضات  فإن  وبذلك 

ب كسب الضبط باملحك ة االبسدائية)

بقلعة السراغنة داخل أجل)15)يوحا)

املوالية للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى

عن رئيس حصلحة كسابة الضبط

العبا�سي عز الدين

64 مكرر

املحكمة االبتدائية بتازة

إشهار هبة

حلف البيع رقم 1/37)1)

حن) حنجز  رسمي  عقد  ب قس�سى 

بوشارب حوثق) األسساذ سليم  طرف 

 (114 أغسطس) (11 حؤرخ في) بسازة،)

أغسطس) ((4 بساريخ) بسازة  وحسجل 

القادر) عبد  السيد  وهب  (،(114

الحاحل) (19(5 عزوزي املزداد بساريخ)

رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

رقم) فاس  بزنقة  والساكن  (Z4716

للسيد عزيز عزوزي املزداد) تازة،) (53

1955والساكن بنفس) حاي) (5 بساريخ)

الحاحل) العقد)) )حسب  العنوان)

رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

السجاري) األصل  نصف  (Z17(53

 53 رقم) فاس  زنقة  بسازة  الكائن 

واملسجل) (CYRNOS باسم) املعروف 

 71/(8 بالسجل السجاري تمت رقم)

حن السجل السمليلي.

وقد حدد الطرفان قي ة امل سلكات)

درهم) (511.111 (: الهبة ب) حوضوع 

التسجيل) رسو7  استيفاء) أجل  حن 

وكذا السقييد باملحافظة العقارية.

تطبيقا) السعرضات  وسسقبل 

لل ادة)84)حن حدونة السجارة ب كسب)

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية)

يوحا حن تاريخ) (15 بسازة داخل أجل)

بالجريدة) الثانية  النشرة  صدور 

الرس ية.

النشرة األولى

عن رئيس كسابة الضبط

حم د كميملي،)حنسدب قضائي

65 مكرر
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املحكمة االبتدائية بايمنتانوت

حلف سجل تجاري : 3518

حلف بيع عدد : 1/14)1)

بيع أصل تجاري
ب قس�سى العقد املوثق املؤرخ في)

ر�سى) السيد  باع  (،(1(1 يونيو) (1(

ايت اح د الحاحل لبطاقة السعريف)

السيدة) (،G(4((49 رقم) الوطنية 

الحاحلة) رحيمي  الزهراء) فاط ة 

رقم) الوطنية  السعريف  لبطاقة 

الكائن) السجاري  األصل  (،E376149

سيدي) السكليسين  زنقة  (53 ب)

باملحك ة) واملقيد  شيشاوة  املخسار 

االبسداية باي نسانوت بساريخ)5)نوف 16)

118)،)تمت عدد)3518)حن السجل)

 1.111.111 قدره) ث ن  االيضاحي.)

درهم))حليون درهم).

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بسعرضاتهم  يسقدحوا 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية)

حن) يبسدئ  أجل  داخل  باي نسانوت 

اليو7) في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخاحس عشر حن نشر اإلعالن الثاني.

النشرة األولى

رئيس حصلحة كسابة الضبط

108 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
سيجري ب قر قيادة تاكزيرت ابسداء)
غاية إلى  ((1(1 سبس 16) (14  حن)
بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
دوار العنوان  اجوج  صالح   السيد 
اح د) ايت  ولحسن  علي  ايت 
وجلب) بمفر  املسعلق  تاكزيرت،)
املنزلية) االسسع االت  أجل  حن  املاء)
اورير) دارت  املدعو  بامللك  املنفردة 
البالغة حساحسه)441)حت1 حربع الكائن)
تاكزيرت) قيادة  تاكزيرت  بج اعة 

دائرة القصيبة إقليم بني حالل.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
دائرة) تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة إقليم بني حالل.
1

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
سيجري ب قر قيادة بني وكيل ابسداء)
غاية إلى  ((1(1 سبس 16) (14  حن)
بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
حعه) وحن  املهري  حم د  السيد 
علي) اوالد  ساسي ا  دوار  العنوان 
املسعلق) الدهي1ات الفقيه بن صالح،)
السقي) أجل  حن  املاء) وجلب  بمفر 
البالغة) الغانة  بالد  املدعو  بامللك 
سنتيار) (57 ار) (9 هكسار) (( حساحسه)
قيادة شكدال  بني  بج اعة   الكائن 
صالح) بن  الفقيه  دائرة  وكيل  بني 

إقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
دائرة) وكيل  بني  قيادة  شكدال  بني 
الفقيه إقليم  صالح  بن   الفقيه 

بن صالح.
2

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
سيجري ب قر قيادة الس اعلة ابسداء)
غاية إلى  ((1(1 سبس 16) (14  حن)
بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
العنوان) لعسي1ي  يوسف  السيد 
ز7،) وادي  (9 رقم) الفسح  تجزئة 
أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 
االسسع االت املنزلية والسقي بامللك)
البالغة) االبيض  الحائط  املدعو 
ونصف) خداديم  ثالثة  حساحسه 
الكائن بج اعة قصبة الطرش قيادة)
الس اعلة دائرة واد ز7 إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
قصبة الطرش قيادة الس اعلة دائرة)

واد ز7 إقليم خريبكة.
3

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
ايعيش) أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 
 ابسداء)حن)14)سبس 16)1)1))إلى غاية
بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
السيد حم د زعواطي العنوان دوار)
حالل،) بني  يعيش  اوالد  اع ر  اوالد 
أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 
الح ريات) املدعو  بامللك  السقي 
حربع) حت1  ((111 حساحسه) البالغة 
قيادة) ايعيش  أوالد  بج اعة  الكائن 
إقليم حالل  بني  دائرة  ايعيش   أوالد 

بني حالل.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
أوالد ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة)

بني حالل إقليم بني حالل.
4

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
حسكين) بني  قيادة  ب قر  سيجري 
الشرقية ابسداء)حن)14)سبس 16)1)1) 
بمث في) ((1(1 سبس 16) ((3 إلى غاية)
حشروع الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
لفائدة السيد عبد الرح ان الصادقي)
العنوان دوار لعباضلة ج اعة اوالد)
وجلب) بمفر  املسعلق  سطات،) عاحر 
املنزلية) االسسع االت  أجل  حن  املاء)
والسقي بامللك املدعو الغابة البالغة)
63)سنتيار) ار) (17 ))هكسار) حساحسه)
قيادة عاحر  أوالد  بج اعة   الكائن 
ال16وج) دائرة  الشرقية  حسكين  بني 

إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
أوالد عاحر قيادة بني حسكين الشرقية)

دائرة ال16وج إقليم سطات.
5

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
سيجري ب قر قيادة أوالد عبو الهداحي)
 ابسداء)حن)14)سبس 16)1)1))إلى غاية
بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
العنوان) الع ارتي  االله  عبد  السيد 
7)شارع الحزا7) رقم) (( تجزئة ح رية)
املسعلق) البيضاء،) الدار  أنفا  الكبي1 
سقي) أجل  حن  املاء) وجلب  بمفر 
املدعو) بامللك  فقط  هكسارات  (5
حساحسه) البالغة  السلي انية  بالد 
بج اعة الكائن  تقريبا  هكسار  (11 
بن حعاشو قيادة أوالد عبو الهداحي)

دائرة برشيد إقليم برشيد.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
بن حعاشو قيادة أوالد عبو الهداحي)

دائرة برشيد إقليم برشيد.

6

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
سيجري ب قر قيادة بني وكيل ابسداء)
غاية إلى  ((1(1 سبس 16) (14  حن)
بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
سوفيان) ح ثلها  صافيلي  شركة 
صافيلي) حع ل  العنوان  لودغي1ي 
بمفر) املسعلق  صالح،) بن  الفقيه 
وحدة) تزويد  أجل  حن  املاء) وجلب 
حلك) املدعو  بامللك  باملاء) صناعية 
 11 حساحسه) البالغة  صافيلي 
الكائن) سنتيار  (93 ار) (5 هكسارات)
وكيل) بني  قيادة  وكيل  بني  بج اعة 
دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه)

بن صالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
بني وكيل قيادة بني وكيل دائرة الفقيه)

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.
7

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
سيجري ب قر قيادة أوالد زراد ابسداء)
غاية إلى  ((1(1 سبس 16) (14  حن)
بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
حي) العنوان  الطاهري  رشيد  السيد 
569))قلعة السراغنة،) ))رقم) الهناء)
أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 
جنان) سارو  املدعو  بامللك  السقي 
 81 ار) (91 ))هكسار) البالغة حساحسه)
أوالد صبيح) بج اعة  الكائن  سنتيار 
أهل) (- قيادة أوالد زراد دائرة القلعة)

الغابة،)إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
دائرة) زراد  أوالد  قيادة  أوالد صبيح 
قلعة) إقليم  الغابة،) أهل  (- القلعة)

السراغنة.
8
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

عساب) آيت  قيادة  ب قر  سيجري 

 ابسداء)حن)14)سبس 16)1)1))إلى غاية

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

السيد عبد الرزاق الزهراوي العنوان)

احبارك اوالد  اعريف  بن   اوالد 

املسعلق بمفر وجلب املاء) بني حالل،)

حن أجل السقي بامللك املدعو افراو)

نايت وبيت البالغة حساحسه)))هكسار)

بج اعة) الكائن  سنتيار  ((7 ار) (43

حوالي عي�سى بن إدريس قيادة آيت)

عساب دائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

حوالي عي�سى بن إدريس قيادة آيت)

عساب دائرة بزو إقليم أزيالل.

9

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سعيد) أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

إلى) ((1(1 سبس 16) (14 حن) ابسداء)

في) بمث  ((1(1 سبس 16) ((3 غاية)

وجلب) بمفر  الت1خيص  حشروع 
الباوي) حم د  السيد  لفائدة  املاء،)

العنوان القصبة املركز اوالد سعيد)

املاء) وجلب  بمفر  املسعلق  سطات،)

املنزلية) االسسع االت  أجل  حن 

العبد) فدان  املدعو  بامللك  والسقي 

حت1 حربع) (7455.79 البالغة حساحسه)

قيادة سعيد  أوالد  بج اعة   الكائن 

أوالد سعيد دائرة سطات الش الية)

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد دائرة)

سطات الش الية إقليم سطات.

10

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة واويزغت ابسداء)

غاية إلى  ((1(1 سبس 16) (14  حن)

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

العنوان) خلفاني  اح د  السيد 

دحنات،) احليل  حعياض  ايت  دوار 

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

املاشية) وإرواء) املنزلية  االسسع االت 

البالغة) املكينة  دار  املدعو  بامللك 

الكائن) سنتيار  (15 ار) (39 حساحسه)

بج اعة بين الويدان قيادة واويزغت)

دائرة واويزغت إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

دائرة) واويزغت  قيادة  الويدان  بين 

واويزغت إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة الس اعلة ابسداء)

غاية إلى  ((1(1 سبس 16) (14  حن)

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

حي) العنوان  بوعلي  لعرابي  السيد 

19)وادي ز7،)املسعلق بمفر) ايكوز او)

بامللك) السقي  أجل  حن  املاء) وجلب 

حساحسه) البالغة  (1 بيا�سي) املدعو 

الكائن) سنتيار  (97 ار) (51 هكسار) (1

قيادة) الطرش  قصبة  بج اعة 

الس اعلة دائرة واد ز7 إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

قصبة الطرش قيادة الس اعلة دائرة)

واد ز7 إقليم خريبكة.

12

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة الس اعلة ابسداء)

غاية إلى  ((1(1 سبس 16) (14  حن)

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

العنوان) الحسيني  حم د  السيد 

الحبوب وادي ز7،) زنقة سوق  ((94

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية املنفردة بامللك)

حساحسه) البالغة  الح رية  املدعو 

الكائن) خدا7  وربع  واحد  خدا7 

قيادة) الطرش  قصبة  بج اعة 

الس اعلة دائرة واد ز7 إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

قصبة الطرش قيادة الس اعلة دائرة)

واد ز7 إقليم خريبكة.

13

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ابسداء)حن)14)سبس 16)1)1) 

بمث في) ((1(1 سبس 16) ((3 إلى غاية)

حشروع الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

لفائدة السيد حم د سعاف العنوان)

بن) الفقيه  حدينة  اإلداري  الحي 

الرابعة،) الحضرية  املقاطعة  صالح 

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية املنفردة بامللك)

املدعو)T.(8(3/68)البالغة حساحسه)

بج اعة) الكائن  سنتيار  (17 ار) (8

الفقيه باشوية  صالح  بن   الفقيه 

بن صالح ع الة الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

الفقيه باشوية  صالح  بن   الفقيه 

بن صالح ع الة الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

ابسداء) تبانت  قيادة  ب قر  سيجري 

غاية إلى  ((1(1 سبس 16) (14  حن)

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

السيد عبد هللا البدوي العنوان حركز)

بمفر) املسعلق  القصيبة،) تاكزيرت 

االسسع االت) أجل  حن  املاء) وجلب 

دار) املدعو  بامللك  املنفردة  املنزلية 

ايت بوك از البالغة حساحسه)1)ار)98 

سنتيار الكائن بج اعة تبانت قيادة)

تبانت دائرة أزيالل إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

تبانت قيادة تبانت دائرة أزيالل إقليم)

أزيالل.

15

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة تاكزيرت ابسداء)

غاية إلى  ((1(1 سبس 16) (14  حن)

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3

املاء،) وجلب  بمفر  الت1خيص 

الرح ان حدافع) السيد عبد  لفائدة 

العنوان احعرير ايت اح د تاكزيرت،)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية املنفردة بامللك)

حساحسه) البالغة  تافرنت  املدعو 

بج اعة) الكائن  حربع  حت1  (79(.15

دائرة) تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة إقليم بني حالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

دائرة) تاكزيرت  قيادة  تاكزيرت 

القصيبة إقليم بني حالل.

16
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

ابسداء) بزو  قيادة  ب قر  سيجري 

غاية إلى  ((1(1 سبس 16) (14  حن)

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

حعه) وحن  حنني  الحسين  السيد 

ازيالل،) ابزو  واورينت  دوار  العنوان 

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

املدعو) بامللك  فقط  هكسار  (5 سقي)

 5 حساحسه) البالغة  الركوب  فدان 

هكسار)58)ار)5)سنتيار الكائن بج اعة)

بزو قيادة بزو دائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

بزو قيادة بزو دائرة بزو إقليم أزيالل.

17

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

عساب) آيت  قيادة  ب قر  سيجري 

 ابسداء)حن)14)سبس 16)1)1))إلى غاية

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

السيدتين الها7 الحرش وهند الحرش)

رقم) (41 بلوك) (( العنوان حي املسي1ة)

وجلب) بمفر  املسعلق  حالل،) بني  (33

بامللك املدعو) السقي  حن أجل  املاء)

حساحسه) البالغة  والدشرة  الغابة 

الكائن) سنتيار  (59 ار) (43 هكسار) (1

عساب) آيت  قيادة  تسقي  بج اعة 

دائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

بزو) دائرة  عساب  آيت  قيادة  تسقي 

إقليم أزيالل.

18

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة أوالد عزوز ابسداء)

 (3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

السيد عبد الرح ان بنعلي العنوان)

القصبة دوار اوالد الشاوي اوالد عزوز)

املاء) وجلب  بمفر  املسعلق  خريبكة،)

حن أجل االسسع االت املنزلية وإرواء)

املاشية بامللك املدعو قطعة أرضية)

سنتيار) (4 ار) (15 حساحسه) البالغة 

الكائن بج اعة أوالد عزوز قيادة أوالد)

عزوز دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

دائرة) عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة أوالد زراد ابسداء)

غاية إلى  ((1(1 سبس 16) (14  حن)

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

السيد عبد اللطيف الحجا7 العنوان)
حي الهناء)))رقم)1588،)املسعلق بمفر)

هكسار) (5 حن أجل سقي) وجلب املاء)

فقط بامللك املدعو دراع لح ر البالغة)

حساحسه)11)هكسار)71)ار)43)سنتيار)

الكائن بج اعة الهيادنة قيادة أوالد)

زراد دائرة القلعة)-)أهل الغابة إقليم)

قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

الهيادنة قيادة أوالد زراد دائرة القلعة)

-)أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
زيدوح) ولد  دار  قيادة  ب قر  سيجري 
ابسداء)حن)14)سبس 16)1)1))إلى غاية)
بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
العنوان حي) السنزي  السيد عبد هللا 
الفقيه (6( رقم) د  بلوك   الياس ين 
املسعلق بمفر وجلب املاء) بن صالح،)
حن أجل السقي بامللك املدعو ملسيلة)
 (8 ))هكسار) وزيف البالغة حساحسه)
دار) بج اعة  الكائن  سنتيار  (37 ار)
ولد زيدوح قيادة دار ولد زيدوح دائرة)
بني حو�سى الغربية إقليم الفقيه بن)

صالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
دار ولد زيدوح قيادة دار ولد زيدوح)
دائرة بني حو�سى الغربية إقليم الفقيه)

بن صالح.
21

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
نيسلي) تيزي  قيادة  ب قر  سيجري 
 ابسداء)حن)14)سبس 16)1)1))إلى غاية
بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((3
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
حي) العنوان  ديكري  حسن  السيد 
حالل،) بني  (11 رقم) الطاهر  اجنان 
أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 
السقي بامللك املدعو توفلي باز غرفال)
 91 ار) ((4 3)هكسار) البالغة حساحسه)
نيسلي) تيزي  بج اعة  الكائن  سنتيار 
قيادة تيزي نيسلي دائرة أغبالة إقليم)

بني حالل.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة)

أغبالة إقليم بني حالل.
22

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة تاكزيرت ابسداء)

 (3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

احعرير) العنوان  السيد عباد نجيب 

بمفر) املسعلق  تاكزيرت،) أح د  آيت 

بامللك) السقي  أجل  حن  املاء) وجلب 

حساحسه) البالغة  اكونون  املدعو 

بج اعة) الكائن  ( حربع) حت1  (1(619

دائرة) ( تاكزيرت) قيادة  تاكزيرت 

القصيبة))إقليم بني حالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

دائرة) ( تاكزيرت) قيادة  تاكزيرت 

القصيبة))إقليم بني حالل.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

 14 حن) ابسداء) بلدية  ب قر  سيجري 

سبس 16) ((3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16)

الت1خيص) حشروع  في  بمث  ((1(1

 CLINIQUE(بمفر وجلب املاء،)لفائدة

القانوني) ح ثلها  (RHAMNA SARL

العنوان حي نوارة) املصطفى دخي1ي 

شارع حم د السادس رقم)34)حطان)

املاء) وجلب  بمفر  املسعلق  خريبكة،)

حن أجل تزويد حصحة استشفائية)

 (7 بامللك املدعو جنان الخي1) ( باملاء)

5)آر) قاعة الرياضة البالغة حساحسه)

الكائن ببلدية ابن جرير) ( 37)سنتيار)

باشوية ابن جرير ع الة الرحاحنة.

بلدية) ب قر  امللف  وضع  تم  لقد 

ع الة) جرير  ابن  باشوية  جرير  ابن 

الرحاحنة.

24
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة بني يكرن ابسداء)

 (3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

العنوان) ححجوبي  رشيدة  السيدة 

الجديدة،)) بوزيد  سيدي  حركز  (561

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

والسقي) املنزلية  االسسع االت 

البالغة) املشة  أرض  املدعو  بامللك 

ونصف) خداديم  خ سة  حساحسه 

بني) قيادة  الثوالث  بج اعة  الكائن 

يكرن))دائرة سطات الجنوبية))إقليم)

سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنوبية))إقليم سطات.

25

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة بني س ي1 ابسداء)

 (3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

زنقة) (56 العنوان) الرقيبي،) بوشتى 

)1)حي القريعة واد ز7،)املسعلق بمفر)

بامللك) السقي  أجل  حن  املاء) وجلب 

املدعو املرس الرحلة البالغة حساحسه)

بني) بج اعة  الكائن  اثنان  خداحان 

دائرة واد ز7)) ( س ي1 قيادة بني س ي1)

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

دائرة واد) ( بني س ي1 قيادة بني س ي1)

ز7))إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
سيجري ب قر قيادة أوالد زحا7 ابسداء)
 (3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)
حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
دوار) العنوان  صيفي  صالح  السيد 
السبت،) سوق  ازحا7  أوالد  العسارة 
أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 
السقي بامللك املدعو حريش البالغة)
الكائن) ( سنتيار) (11 آر) (75 حساحسه)
بج اعة أوالد زحا7 قيادة أوالد زحا7))
إقليم) ( الشرقية) حو�سى  بني  دائرة 

الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
أوالد زحا7 قيادة أوالد زحا7))دائرة بني)
بن) الفقيه  إقليم  ( الشرقية) حو�سى 

صالح.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
سيجري ب قر قيادة أوالد زحا7 ابسداء)
 (3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)
حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
املوصطفى) اللطيف  عبد  السيد 
سوق) ازحا7  أوالد  دوار  العنوان 
بمفر) املسعلق  الن ة،) أوالد  السبت 
بامللك) السقي  أجل  حن  املاء) وجلب 
 51 املدعو لحرا�سي البالغة حساحسه)
الكائن بج اعة أوالد) ( 93)سنتيار) آر)
زحا7 قيادة أوالد زحا7 دائرة بني حو�سى)

الشرقية))إقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
أوالد زحا7 قيادة أوالد زحا7 دائرة بني)
بن) الفقيه  إقليم  ( الشرقية) حو�سى 

صالح.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة أوالد عزوز ابسداء)

 (3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

دوار) العنوان  طالع  صالح  السيد 

عزوز،) أوالد  ج اعة  سوس  أهل 

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك)

 املدعو دار عاشوراء)البالغة حساحسه

3)خداديم))الكائن بج اعة أوالد عزوز)

قيادة أوالد عزوز دائرة خريبكة إقليم)

خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

دائرة) عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة أوالد زحا7 ابسداء)

 (3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

السيد إدريس العناني العنوان أوالد))
زهرة أوالد ازحا7 سوق السبت أوالد)

حن) املسعلق بمفر وجلب املاء) الن ة،)

أجل السقي بامللك املدعو بي1 حوي يح)

آر)) (88 هكسار) (4 حساحسه) البالغة 

الكائن بج اعة أوالد زحا7 قيادة أوالد)
زحا7))دائرة بني حو�سى الشرقية))إقليم)

الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

أوالد زحا7 قيادة أوالد زحا7))دائرة بني)

بن) الفقيه  إقليم  ( الشرقية) حو�سى 

صالح.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
سيجري ب قر قيادة بني يكرن))ابسداء)
 (3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)
حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
العنوان) هللا  ظفر  فاطنة  السيد 
يكرين) بني  الثوالث  عزي  أوالد  دوار 
وجلب) بمفر  املسعلق  ( سطات،)
املنزلية) االسسع االت  أجل  حن  املاء)
املاشية بامللك املدعو الكاعة) وارواء)
سنتيار)) (18 آر) (3( البالغة حساحسه)
بني) قيادة  الثوالث  بج اعة  الكائن 
يكرن))دائرة سطات الجنوبية))إقليم)

سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
دائرة) ( يكرن) بني  قيادة  الثوالث 

سطات الجنوبية))إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
سيجري ب قر قيادة بني يكرن ابسداء)
 (3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)
حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
السيدة فاطنة فجر االسال7 العنوان)
بلبصي1) بوشعيب  شارع  القسم  حي 
وجلب) بمفر  املسعلق  (،31( الرقم)
املنزلية) االسسع االت  أجل  حن  املاء)
والسقي بامللك املدعو الحطة والبي1)
آر (44 هكسار) (1 حساحسه)  البالغة 
الثوالث) بج اعة  الكائن  سنتيار  ((4
سطات) دائرة  يكرن  بني  قيادة 

الجنوبية))إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنوبية))إقليم سطات.
32
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
العنصر) فم  قيادة  ب قر  سيجري 
إلى) ((1(1 سبس 16) (14 حن) ابسداء)
في) بمث  ((1(1 سبس 16) ((3 غاية)
حشروع الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
لفائدة السيد لحسن الغزاز العنوان)
املسعلق) بني حالل،) الغازي علي  عين 
السقي) أجل  حن  املاء) وجلب  بمفر 
البالغة) تيفرضين  املدعو  بامللك 
37)سنتيار)) آر) (6( 1)هكسار) حساحسه)
قيادة) العنصر  فم  بج اعة  الكائن 
إقليم) ( دائرة بني حالل) ( (  فم العنصر)

بني حالل.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
فم العنصر قيادة فم العنصر)))دائرة)

بني حالل))إقليم بني حالل.
33

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
سيجري ب قر قيادة آيت الربع ابسداء)
 (3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)
حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
شركة) ح ثل  أورو  حوحى  السيد 
MOHA AGRICOLE SARL)العنوان)
س كت) الذهبية  السنبلة  تعاونية 
وجلب) بمفر  املسعلق  تادلة،) قصبة 
بامللك املدعو) السقي  حن أجل  املاء)
حساحسه) البالغة  الذهبية  السنبلة 
الكائن) ( سنتيار) (18 آر) (76 هكسار) (4
الربع)) آيت  قيادة  س كت  بج اعة 
إقليم تادلة بني) ( دائرة قصبة تادلة)

حالل.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
س كت قيادة آيت الربع))دائرة قصبة)

تادلة)))إقليم تادلة بني حالل.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

ابسداء) كيسر  قيادة  ب قر  سيجري 

 (3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

دوار) العنوان  ج16ان  حم د  السيد 

أوالد �سي عالل أوالد أح د سطات،)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك)

املدعو فدان كيسر البالغة حساحسه)

بج اعة) الكائن  سنتيار  (8( آر) (69

سطات) دائرة  ( كيسر) قيادة  كيسر 

الجنوبية))إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

سطات) دائرة  ( كيسر) قيادة  كيسر 

الجنوبية))إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة بني يكرن ابسداء)

 (3 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

والسيد) الصديق  ابراهيم  السيد 

دوار) العنوان  الصديق  بوشيعب 

بمفر) املسعلق  يكرن،) بني  الرواونة 

بامللك) السقي  أجل  حن  املاء) وجلب 

املدعو أرض بئ1 عبو البالغة حساحسه)

16)آر)68)سنتيار))الكائن بج اعة بني)

دائرة سطات) ( يكرن قيادة بني يكرن)

الجنوبية))إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

دائرة) ( يكرن) بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنوبية))إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

حن ابسداء) ج اعة  ب قر   سيجري 

 (3 غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) (14

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

العنوان) الدين  واسع  السيد حسن 

حي األحل زنقة الزرقطوني القصيبة،)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

السقي بامللك املدعو ساريف البالغة)

الكائن) تقريبا  هكسار  ثلث  حساحسه 

القصيبة) القصيبة باشوية  بج اعة 

ع الة بني حالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

ع الة القصيبة  باشوية   القصيبة 

بني حالل.

37

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

حن)) ابسداء) بزو  قيادة  ب قر   سيجري 

14)سبس 16)1)1))إلى غاية)5))سبس 16)

الت1خيص) حشروع  في  بمث  ( ((1(1

بمفر وجلب املاء)لفائدة السيد املهدي)

ع ور العنوان حي ح16وكة بني حالل،)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

السقي بامللك املدعو)»تاوريرت نيجا»)

51)س،) آر) (17 1)ه)  البالغة حساحسه)

بزو) قيادة  ارفالة  بج اعة  الكائن 

دائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

إقليم) بزو  دائرة  بزو  قيادة  ارفالة 

أزيالل.

67

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

 سيجري ب قر قيادة احزورة ابسداء)حن))

غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) (14 

بمث في حشروع) ( ((1(1 5))سبس 16)

لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 

السيد املصطفى تيوك العنوان دوار)

سطات،) احزورة  اكدانة  الكراريين 

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

والسقي) املنزلية  االسسع االت 

البالغة) »أرض بوثور») بامللك املدعو)

الكائن) 34)س،) آر) (98 ه) (1 حساحسه)

دائرة) احزورة  قيادة  كدانة  بج اعة 

سطات الش الية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

سطات) دائرة  احزورة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.

68

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

 سيجري ب قر قيادة كيسر ابسداء)حن))

غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) (14 

بمث في حشروع) ( ((1(1 5))سبس 16)

لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 

 37 العنوان) حاحد  حم د  السيد 

 14 شقة) (5 الطابق) اسوان  زنقة 

املسعلق بمفر وجلب) الدار البيضاء،)

بامللك املدعو) السقي  حن أجل  املاء)

آر) ((1 البالغة حساحسه)  »اجعيدان»)

الكائن) كبي1،) وخداحان  س  (85

دائرة) كيسر  قيادة  كيسر  بج اعة 

سطات))الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

سطات) دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

إقليم سطات.

69
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 
 سيجري ب قر قيادة بني ع ي1 ابسداء)حن))
غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) (14 
بمث في حشروع) ( ((1(1 5))سبس 16)
لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 
العنوان) خطابي  املصطفى  السيد 
حي القواسم زنقة جبل العيا�سي رقم)
املسعلق بمفر) الفقيه بن صالح،) (31
وجلب املاء)حن أجل سقي)5)هكسارات)
 »( »كركور) املدعو) بامللك   فقط 
س،) (76 ه) (11 حساحسه)  البالغة 
بني) قيادة  كريفات  بج اعة  الكائن 
إقليم) بن صالح  الفقيه  دائرة  ع ي1 

الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
كريفات قيادة بني ع ي1 دائرة الفقيه)

بن صالح إقليم الفقيه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
حدير) أصدره  قرار  ب وجب 
الربيع) أل7  املائي  الحوض  وكالة 
قيادة) ب قر  سيجري  حالل  ببني 
حن)) ابسداء) الفقراء)  املفاسيس-)
غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) (14 
بمث في حشروع) ( ((1(1 5))سبس 16)
لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 
السيد الحسن حسقاوي العنوان دوار)
الشرفاء)ج اعة املفاسيس خريبكة،)
أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 
»تويزة») املدعو) بامللك  السقي 
11)س،) آر) (54 1)ه)  البالغة حساحسه)
قيادة) املفاسيس  بج اعة  الكائن 
خريبكة) دائرة  الفقراء) (- املفاسيس)

إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
املفاسيس قيادة املفاسيس)-)الفقراء)

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 
 سيجري ب قر قيادة بني ع ي1 ابسداء)حن))
14)سبس 16)1)1))إلى غاية)5))سبس 16)
الت1خيص) حشروع  في  بمث  ( ((1(1
بمفر وجلب املاء)لفائدة السيد أح د)
النازه العنوان دوار أوالد اسعيد أهل)
املربع الفقيه بن صالح،)املسعلق بمفر)
هكسار) (5 حن أجل سقي) وجلب املاء)
»حوالي هشا7») فقط بامللك املدعو)
11)س،) آر) (3( 6)ه)  البالغة حساحسه)
الكائن بج اعة أهل حربع قيادة بني)
ع ي1 الشرقية دائرة الفقيه بن صالح)

إقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
الشرقية) ع ي1  بني  قيادة  حربع  أهل 
دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه)

بن صالح.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 
سيجري ب قر قيادة بني ع ي1))الشرقية)
ابسداء)حن))14)سبس 16)1)1))إلى غاية)
بمث في حشروع) ( ((1(1 5))سبس 16)
لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 
السيد أح د النازه العنوان دوار أوالد)
اسعيد أهل املربع الفقيه بن صالح،)
أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 
»ظهر الديب») بامللك املدعو) السقي 
51)س،) آر) (34 3)ه)  البالغة حساحسه)
الكائن بج اعة أهل حربع قيادة بني)
ع ي1 الشرقية دائرة الفقيه بن صالح)

إقليم الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
الشرقية) ع ي1  بني  قيادة  حربع  أهل 
دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه)

بن صالح.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

سيجري ب قر قيادة بني ع ي1))الشرقية)

ابسداء)حن))14)سبس 16)1)1))إلى غاية)

بمث في حشروع) ( ((1(1 5))سبس 16)

لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 

السيد أح د النازه العنوان دوار أوالد)

اسعيد أهل املربع الفقيه بن صالح،)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

»بني شكدال») السقي بامللك املدعو)

)6)س،) آر) (58 1)ه)  البالغة حساحسه)

الكائن بج اعة أهل حربع قيادة بني)

ع ي1 الشرقية دائرة الفقيه بن صالح)

إقليم الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

الشرقية) ع ي1  بني  قيادة  حربع  أهل 

دائرة الفقيه بن صالح إقليم الفقيه)

بن صالح.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

ابسداء) تساوت  قيادة  ب قر  سيجري 

غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) (14 (  حن)

بمث في حشروع) ( ((1(1 5))سبس 16)

لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 

حعه) وحن  البوشيخي  حم د  السيد 

العنوان دوار الكبي1 الرافعية بني عاحر)

القلعة،)املسعلق بمفر وجلب املاء)حن)

»العكاز») أجل السقي بامللك املدعو)

 البالغة حساحسه)5)ع16ات حن الشعي1)

قيادة) الرافعية  بج اعة  الكائن 

تساوت دائرة القلعة)-)بني عاحر إقليم)

قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

الرافعية قيادة تساوت دائرة القلعة)-)

بني عاحر إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

سعيد) أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

إلى) ((1(1 سبس 16) (14 حن) ابسداء)

في) بمث  ( ((1(1 سبس 16) ((5 غاية)

وجلب) بمفر  الت1خيص  حشروع 

شفيل) احم د  السيد  لفائدة  املاء)

سيدي) زنقة  الشيخ  حي  العنوان 

1))سطات،)املسعلق بمفر) اع ر رقم)

االسسع االت) أجل  حن  املاء) وجلب 

»حلك) املنزلية والسقي بامللك املدعو)
آر،) (68 ه) (4 البالغة حساحسه)  زينب»)

قيادة) سعيد  أوالد  بج اعة  الكائن 

أوالد سعيد دائرة سطات الش الية)

إقليم سطات الش الية.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد دائرة)

سطات الش الية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

 سيجري ب قر قيادة كيسر ابسداء)حن))

غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) (14 

بمث في حشروع) ( ((1(1 5))سبس 16)

لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 

العنوان) ح دي  حم د  السيد 

سطات،) ((56 تجزئة بنقاسم الرقم)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك)

البالغة) الحرشة») »أرض  املدعو)

الكائن) كبار،) خداديم  (5 حساحسه)

دائرة) كيسر  قيادة  كيسر  بج اعة 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

سطات) دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع
نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 
سيجري ب قر قيادة بني يكرن ابسداء)
غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) (14 (  حن)
بمث في حشروع) ( ((1(1 5))سبس 16)
لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 
حعه) وحن  جرحوني  سعيد  السيد 
يكرين) بني  الرواونة  دوار  العنوان 
املاء) وجلب  بمفر  املسعلق  سطات،)
املنزلية) االسسع االت  أجل  حن 
»أرض) املاشية بامللك املدعو) وإرواء)
آر) (33 حساحسه) البالغة   السويرسة»)
يكرن) بني  بج اعة  الكائن  س،) (36
سطات) دائرة  يكرن  بني  قيادة 

الجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
دائرة) يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع
نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 
 سيجري ب قر قيادة احزورة ابسداء)حن))
غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) (14 
بمث في حشروع) ( ((1(1 5))سبس 16)
لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 
والسيد) حنسصر  الهادي  عبد  السيد 
حي) العنوان  حنسصر  اللطيف  عبد 
 (3 رقم) (73 زنقة) الوزاني  حم د 
املسعلق بمفر وجلب) الدار البيضاء،)
املنزلية) االسسع االت  أجل  حن  املاء)
»أرض البي1») والسقي بامللك املدعو)
كبار) خداديم  (4 حساحسه) البالغة 
الكائن بج اعة كدانة قيادة) تقريبا،)
احزورة دائرة سطات الش الية إقليم)

سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
سطات) دائرة  احزورة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

حن)) ابسداء) بزو  قيادة  ب قر   سيجري 

غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) (14 

بمث في حشروع) ( ((1(1 5))سبس 16)

لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 

وحم د) قوشان  اح د  السيدين 

ارفالة) ورحان  دوار  العنوان  قوشان 

أزيالل،)املسعلق بمفر وجلب املاء)حن)

أجل السقي بامللك املدعو)»سيالت»)

13)س،) آر) ((7 1)ه)  البالغة حساحسه)

بزو) قيادة  ارفالة  بج اعة  الكائن 

دائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

إقليم) بزو  دائرة  بزو  قيادة  ارفالة 

أزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة كيسر ابسداء)حن)

14)سبس 16)1)1))إلى غاية)5))سبس 16)

الت1خيص) حشروع  في  بمث  ((1(1

السيد) لفائدة  املاء،) وجلب  بمفر 

حم د عاللي وحن حعه العنوان حركز)

املسعلق بمفر وجلب) كيسر سطات،)

املنزلية) االسسع االت  أجل  حن  املاء)

عاللي) أرض  املدعو  بامللك  والسقي 

سنتيار) ((3 آر) (9 حساحسه) البالغة 

كيسر)) قيادة  كيسر  بج اعة  الكائن 

دائرة سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

سطات) دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

بئ1) (- بولنوار) قيادة  ب قر  سيجري 

 (1(1 سبس 16) (14 حن) حزوي ابسداء)

بمث في) ((1(1 سبس 16) ((5 إلى غاية)

حشروع الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

لفائدة السيد الشرقي املج16 العنوان)

دوار البعاعزة اوالد ابراهيم بئ1 حزوي)

املاء) وجلب  بمفر  املسعلق  خريبكة،)

حن أجل السقي بامللك املدعو املرس)

وبالد املرس البالغة حساحسه)3)هكسار)

86)سنتيار الكائن بج اعة بئ1) 41)آر)

حزوي) بئ1  (- بولنوار) قيادة  (- حزوي)

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

قيادة) (- حزوي) بئ1  قيادة  حزوي  بئ1 

خريبكة) دائرة  حزوي  بئ1  (- بولنوار)

إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة بني يكرن ابسداء)

 (5 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

دوار) العنوان  ربوب  أح د  السيد 

لحرش الثوالث اوالد بوزيري سطات،)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

السقي بامللك املدعو أرض شريريط)

 41 آر) (15 ))هكسار) البالغة حساحسه)

سنتيار الكائن بج اعة الثوالث قيادة)

الجنوبية) سطات  دائرة  ( يكرن) بني 

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
عبدون) أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

ابسداء)حن)14)سبس 16)1)1))إلى غاية)

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((5

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

حعه) وحن  بونكاب  اح د  السيد 
عبدون) اوالد  املراهنة  دوار  العنوان 

املاء) وجلب  بمفر  املسعلق  خريبكة،)

حن أجل االسسع االت املنزلية وإرواء)

الخي1) أرض  املدعو  بامللك  املاشية 

 48 آر) (65 1)هكسار) البالغة حساحسه)
سنتيار الكائن بج اعة أوالد عبدون)

خريبكة) دائرة  عبدون  أوالد  قيادة 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
عبدون) أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة آيت ويرة ابسداء)

 (5 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

العنوان) ع �سي  سعيد  السيد 

القصيبة،) هللا  عبد  بن  عالل  زنقة 

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

السقي بامللك املدعو والشاو البالغة)

سنتيار) (83 آر) (9 هكسار) (4 حساحسه)

الكائن بج اعة ناوور قيادة آيت ويرة)

دائرة القصيبة إقليم بني حالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

ناوور قيادة آيت ويرة دائرة القصيبة)

إقليم بني حالل.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سعيد) أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

ابسداء)حن)14)سبس 16)1)1))إلى غاية)

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((5

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

حي) العنوان  برا�سي  توبان  السيد 

الس اعلة الزنقة)5)الدار)31)سطات،)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

سقي)5)هكسارات فقط بامللك املدعو)

بوزكاوة/بورجيالت/بسابس/بسابس)

حساحسه) البالغة  )/ببورجيالت 

سنتيار الكائن) (45 آر) (31 هكسار) ((3

أوالد) قيادة  سعيد  أوالد  بج اعة 

سعيد))دائرة سطات إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد))دائرة)

سطات إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

ابسداء) احزورة  قيادة  ب قر  سيجري 

 (5 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

عبد) والسيد  اجديد  س ي1  السيد 

القادر ضو العنوان تجزئة الفسح)417 

املاء) وجلب  بمفر  املسعلق  خريبكة،)

املدعو عين) بامللك  السقي  أجل  حن 

حرودة البالغة حساحسه)1)هكسار)9) 

6))سنتيار الكائن بج اعة احزورة) آر)

قيادة احزورة دائرة سطات الش الية)

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

سطات) دائرة  احزورة  قيادة  احزورة 

الش الية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

حسكين) بني  قيادة  ب قر  سيجري 

ابسداء)حن)14)سبس 16)1)1))إلى غاية)

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((5

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

دوار) العنوان  نصري  رشيد  السيد 

اوالد انجي ة سيدي بوحهدي ال16وج)

املاء) وجلب  بمفر  املسعلق  سطات،)

املدعو عين) بامللك  السقي  أجل  حن 

 (( هكسار) (3 البالغة حساحسه) الدار 

سنتيار الكائن بج اعة سيدي) (9 آر)

الغربية) حسكين  بني  قيادة  بوحهدي 

دائرة ال16وج إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

حسكين) بني  قيادة  بوحهدي  سيدي 

الغربية دائرة ال16وج إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

ابسداء) كيسر  قيادة  ب قر  سيجري 

 (5 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

العنوان) عسيلي  الكبي1  عبد  السيد 

76)زنقة حوحى اوح و ط)1)ش)4)الدار)

املاء) وجلب  بمفر  املسعلق  البيضاء،)

بالد) املدعو  بامللك  السقي  أجل  حن 

 91 آر) (93 الحرش البالغة حساحسه)

الكائن بج اعة كيسر قيادة) سنتيار 

كيسر))دائرة سطات الجنوبية إقليم)

سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

سطات) دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سعيد) أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

إلى) ((1(1 سبس 16) (14 حن) ابسداء)

في) بمث  ((1(1 سبس 16) ((5 غاية)

حشروع الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

لفائدة السيد املكي الوردي العنوان)

دوار الواحرة اوالد سالم اوالد سعيد)

سطات،)املسعلق بمفر وجلب املاء)حن)

والسقي) املنزلية  االسسع االت  أجل 

البالغة) ح ري  أرض  املدعو  بامللك 

الكائن) آر  (41 هكسار) (4 حساحسه)

أوالد) قيادة  سعيد  أوالد  بج اعة 

سعيد))دائرة سطات الش الية إقليم)

سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

أوالد سعيد قيادة أوالد سعيد))دائرة)

سطات الش الية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة بني يكرن ابسداء)

 (5 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

العنوان) الح دي  حم د  السيد 

دوار اوالد اح د بني يكرين سطات،)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك)

البالغة) الساللية  أرض  املدعو 

الكائن) سنتيار  (48 آر) (39 حساحسه)
بني يكرن)) بني يكرين قيادة  بج اعة 

دائرة سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

دائرة) يكرن  بني  قيادة  يكرين  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة بني يكرن ابسداء)

 (5 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

السيد حم د حخلص العنوان حركز)

اثنين الثوالث اوالد بوزيري سطات،)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

املاشية) وارواء) املنزلية  االسسع االت 

بامللك املدعو الركبة البالغة حساحسه)

الكائن) كبي1  ونصف  واحد  خدا7 
يكرن)) بني  قيادة  الثوالث  بج اعة 

دائرة سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سعيد) أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

ابسداء)حن)14)سبس 16)1)1))إلى غاية)

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) ((5

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

دوار) العنوان  ح ري  اح د  السيد 

سعيد،) اوالد  سالم  اوالد  العواحرة 

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك)

املدعو بالد العونات البالغة حساحسه)

الكائن) سنتيار  (43 آر) (3 هكسار) (1

اوالد) قيادة  سعيد  اوالد  بج اعة 

سعيد دائرة سطات الش الية إقليم)

سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

اوالد سعيد قيادة اوالد سعيد دائرة)

سطات الش الية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

بئ1) (- بولنوار) قيادة  ب قر  سيجري 

 (1(1 سبس 16) (14 حن) حزوي ابسداء)

بمث) ((1(1 سبس 16) ((5 غاية) إلى 

وجلب) بمفر  الت1خيص  حشروع  في 

لفائدة السيد صالح املسسقب) املاء،)

بوجنيبة) الطاشرون  (19 العنوان)

وجلب) بمفر  املسعلق  خريبكة،)

املنزلية) االسسع االت  أجل  حن  املاء)

املنفردة بامللك املدعو حرس البالغة)

حساحسه خدا7 واحد الكائن بج اعة)

بولنوار قيادة بولنوار)-)بئ1 حزوي دائرة)

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

بولنوار قيادة بولنوار)-)بئ1 حزوي دائرة)

خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة بني س ي1 ابسداء)

 (5 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

السيد عبد الحكيم اسعيدي العنوان)

دائرة) س ي1  بني  بوعلي  اوالد   دوار 

واد ز7،)املسعلق بمفر وجلب املاء)حن)

املنفردة) املنزلية  االسسع االت  أجل 

البالغة) الزراز7  املدعو  بامللك 

خدا7) ربع  إال  خداديم  (3 حساحسه)

الكائن بج اعة بني س ي1 قيادة بني)

س ي1 دائرة واد))ز7 إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

بني س ي1 قيادة بني س ي1 دائرة وادي)

ز7 إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة بني س ي1 ابسداء)

 (5 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

السيد عبد الرحيم لعلولي وحن حعه)

7))زنقة الدندون وادي ز7،) العنوان)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

السقي بامللك املدعو حرس خالوطة)

إال) خداديم  ثالثة  حساحسه  البالغة 

الكائن) حربعا  حت1ا  وتسعين  أربعة 

س ي1) بني  قيادة  س ي1  بني  بج اعة 

دائرة وادي ز7 إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

بني س ي1 قيادة بني س ي1 دائرة وادي)

ز7 إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة بني س ي1 ابسداء)

 (5 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

السيد حم د اسعيدي العنوان دوار)

اوالد بوعلي بني س ي1 دائرة وادي ز7،)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية املنفردة بامللك)

 11 حساحسه) البالغة  املرس  املدعو 

س ي1) بني  بج اعة  الكائن  خداديم 

قيادة بني س ي1 دائرة وادي ز7 إقليم)

خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

بني س ي1 قيادة بني س ي1 دائرة وادي)

ز7 إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

بئ1) (- بولنوار) قيادة  ب قر  سيجري 

 (1(1 سبس 16) (14 حن) حزوي ابسداء)

بمث في) ((1(1 سبس 16) ((5 إلى غاية)

حشروع الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

لفائدة السيد حسن فالت العنوان)) 

كنسان اكس بان حي 7 ش ف خريبكة،)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك)

املدعو حلك ال16كة البالغة حساحسه)

53)سنتيار الكائن بج اعة بئ1) 58)آر)

حزوي قيادة بولنوار)-)بئ1 حزوي دائرة)

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

بئ1 حزوي) (- بئ1 حزوي قيادة بولنوار)

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)

سيجري ب قر قيادة أوالد زحا7 ابسداء)

 (5 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

السيد عبد الرحيم سراج وحن حعه)

السبت) سوق  زحا7  أوالد  العنوان 

وجلب) بمفر  املسعلق  الن ة،) اوالد 

بامللك املدعو) السقي  حن أجل  املاء)

هكسار) (1 حساحسه) البالغة  قراقب 

)8)آر)5)سنتيار الكائن بج اعة أوالد)
زحا7 قيادة أوالد زحا7 دائرة بني حو�سى)

الشرقية إقليم الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

أوالد زحا7 قيادة أوالد زحا7 دائرة بني)

بن) الفقيه  إقليم  الشرقية  حو�سى 

صالح.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه
إعالن عن إجراء بمث

وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي أل7 الربيع ببني حالل،)
سيجري ب قر قيادة أوالد زحا7 ابسداء)
 (5 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) (14 حن)
حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)
لفائدة) الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
دوار) العنوان  س يح  حم د  السيد 
اوالد رحو اوالد ازحا7 سوق السبت)
وجلب) بمفر  املسعلق  الن ة،) اوالد 
املنزلية) االسسع االت  أجل  حن  املاء)
والسقي بامللك املدعو ملكي ل البالغة)
الكائن) آر  (81 هكسار) (( حساحسه)
بج اعة أوالد زحا7 قيادة أوالد زحا7)
إقليم) الشرقية  حو�سى  بني  دائرة 

الفقيه بن صالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
أوالد زحا7 قيادة أوالد زحا7 دائرة بني)
بن) الفقيه  إقليم  الشرقية  حو�سى 

صالح.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع
نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 
سيجري ب قر قيادة بني يكرن))ابسداء)
غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) ((1 حن)
في حشروع) بمث  ((1(1 31)سبس 16)
لفائدة) ( الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
العنوان) الص ود،) بوشعيب  السيد 
الثوالث،)) ج اعة  حدو  أوالد  دوار 
سطات،)املسعلق بمفر وجلب املاء)حن)
والسقي) املنزلية  االسسع االت  أجل 
البالغة) لهباطة  املدعو سهب  بامللك 
ربع) سوى  كبي1  خدا7  حساحسه 
بني) قيادة  الثوالث،) بج اعة  الكائن 
إقليم) يكرن دائرة سطات الجنوبية،)

سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
دائرة) يكرن،) بني  قيادة  الثوالث،)

سطات الجنوبية،)إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

سيجري ب قر قيادة أوالد زحا7))ابسداء)

غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) ((1 حن)

في حشروع) بمث  ((1(1 31)سبس 16)

لفائدة) ( الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

السيد حم د الهاشمي،)العنوان أوالد)
رحو أوالد زحا7 سوق السبت،)الفقيه)

املسعلق بمفر وجلب املاء) بن صالح،)

حن أجل السقي بامللك املدعو الفدان)

حت1) (14411 الكبي1 البالغة حساحسه)

حربع الكائن بج اعة أوالد زحا7 قيادة)
زحا7 دائرة بني حو�سى الشرقية،)إقليم)

الفقيه بن صالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

دائرة) زحا7،) أوالد  قيادة  زحا7  أوالد 

بني حو�سى الشقرية إقليم الفقيه بن)

صالح.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

الس اعلة)) قيادة  ب قر  سيجري 

ابسداء)حن)1))سبس 16)1)1))إلى غاية)

في حشروع) بمث  ((1(1 31)سبس 16)

لفائدة) ( الت1خيص بمفر وجلب املاء،)

حعها،) وحن  حريري  عائشة  السيدة 

4)وادي ز7) العنوان حي املسي1ة بلوك)

خريبكة،)املسعلق بمفر وجلب املاء)حن)

والسقي) املنزلية  االسسع االت  أجل 

بامللك املدعو حرس الحائط البالغة)

خداديم الكائن بج اعة) (4 حساحسه)

ملعادنة قيادة الس اعلة دائرة واد ز7)

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

ملعادنة،)قيادة الس اعلة دائرة واد ز7)

إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 
سيجري ب قر قيادة بني يكرن))ابسداء)
غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) ((1 حن)
في حشروع) بمث  ((1(1 31)سبس 16)
لفائدة) ( الت1خيص بمفر وجلب املاء،)
العنوان) الصغي1،) بن  خالد  السيد 
حج وعة) الجديد  حوحن  سيدي 
البيضاء،) الدار  (6 الرقم) (6 زنقة) (9
أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 
االسسع االت املنزلية والسقي بامللك)
املدعو أرض حوض خزان))،)البالغة)
الكائن) سنتيار  (94 آر) (84 حساحسه)
يكرن) بني  قيادة  الثوالث،) بج اعة 
دائرة سطات الجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنوبية،))إقليم سطات.
158

وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 
ايعيش)) أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 
إلى) ((1(1 سبس 16) ((1 حن) ابسداء)
في) بمث  ((1(1 31)سبس 16) غاية)
حشروع الت1خيص بمفر وجلب املاء،))
لفائدة السيد عبد الحكيم سي ور،)
العنوان تارت اد دوار الزواير ج اعة)
اوالد يعيش بني حالل،)املسعلق بمفر)
15)هكسار) وجلب املاء)حن أجل سقي)
 1 السي ورية) املدعو  بامللك  فقط 
آر) و73) هكسار  (7 حساحسه) البالغة 
قيادة) ايعيش  أوالد  بج اعة  الكائن 
إقليم) دائرة بني حالل،) أوالد ايعيش،)

بني حالل.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
ايعيش،) أوالد  قيادة  ايعيش  أوالد 

دائرة بني حالل،)إقليم بني حالل.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

ابسداء) ( ب قر قيادة كيسر) ( سيجري)

 31 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) ((1 حن)

حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)

لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 

العنوان) ح دي  حم د  السيد 
 17 رقم) (16 زنقة) (( االدريسية) حي 

املاء) وجلب  بمفر  املسعلق  البيضاء،)

املنزلية) اإلسسع االت  أجل  ( حن)

الحطة) ارض  املدعو  بامللك  والسقي 

سنتيار) (88 آر) (( حساحسه) البالغة 

قيادة كيسر) ( الكائن بج اعة كيسر)

دائرة سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

سطات) دائرة  كيسر  قيادة  ( كيسر)

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

ويرة)) آيت  قيادة  ب قر  ( سيجري)

 31 غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) ((1

حشروع) في  بمث  ( ((1(1 سبس 16)

لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 

السيد الحسين حالغي العنوان دوار)

بوصيعان دير القصيبة املسعلق بمفر)

اإلسسع االت) أجل  حن  املاء) وجلب 

بامللك) آر  (7 هكسار) (1 املنزلية وسقي)

البالغة) فالحية  أرض  بقعة  املدعو 

الكائن) ( حربع) حت1  (17748 حساحسه)

بج اعة دير القصيبة قيادة آيت ويرة)

دائرة القصيبة إقليم بني حالل))).

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

دائرة) ( دير القصيبة قيادة آيت ويرة)

القصيبة إقليم بني حالل.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

حالل) بني  الربيع  أل7  املائي  الحوض 

عبدون)) أوالد  قيادة  ب قر  ( سيجري)

ابسداء)حن))1))سبس 16)1)1))إلى غاية)

بمث في حشروع) ( ((1(1 31)سبس 16)

لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 

العنوان) بوخريص  حم ود  السيد 

املسعلق) خريبكة،) (( ياس ينة) (3((

سقي) أجل  حن  املاء) وجلب  بمفر 

حديقة حنزل بامللك املدعو الصفاء-)

67)البالغة حساحسه)1)آر)81)سنتيار)

)قيادة) ( الكائن بج اعة أوالد عبدون)

إقليم) خريبكة  دائرة  عبدون  أوالد 

خريبكة)).

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

عبدون) أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة)).
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

عياط)) بني  قيادة  ب قر  ( سيجري)

إلى) ((1(1 سبس 16) (14 ( حن) ابسداء)

في) بمث  ( ((1(1 سبس 16) ((5 غاية)

حشروع الت1خيص بمفر وجلب املاء)

لفائدة السيد رضا بني عزة العنوان)

حالل) بني  اوربيع  خرطوش  حي 

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

السقي بامللك املدعو هوليلي البالغة)

5))سنتيار) آر) ((3 ))هكسار) حساحسه)

الكائن بج اعة بني عياط قيادة بني)

عياط دائرة أفورار إقليم أزيالل.)))))

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

دائرة) عياط  بني  قيادة  عياط  بني 

أفورار إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 
ابسداء) ( ب قر قيادة احزورة) ( سيجري)
غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) ((1 ( حن)
حشروع) في  1)1)بمث  سبس 16) (31
لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 
والسيد) ال16كاوي  حم د  السيد 
دوار) العنوان  حاجي  العزيز  عبد 
سطات،) الزراهنة  الشرقاوي  اوالد 
أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 
بامللك) ( اإلسسع االت املنزلية والسقي)
البالغة) السالوي  فدان  املدعو 
67)سنتيار) آر) (45 1)هكسار) حساحسه)
الكائن بج اعة كدانة قيادة احزورة)
إقليم) الش الية  سطات  دائرة 

سطات.)
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
سطات) دائرة  احزورة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 
ابسداء) كيسر  قيادة  ب قر  ( سيجري)
غاية) إلى  ((1(1 سبس 16) ((1 ( حن)
حشروع) في  1)1)بمث  سبس 16) (31
لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 
العنوان) حنقوش  املصطفى  السيد 
اوالد) ري ة  الحاجب  السنينات  دوار 
سيدي بنداود سطات،)املسعلق بمفر)
اإلسسع االت) أجل  حن  املاء) وجلب 
املنزلية والسقي بامللك املدعو السرج)
سنتيار) (79 آر) (3( البالغة حساحسه)
كيسر) قيادة  ري ا  بج اعة  الكائن 
دائرة سطات الجنوبية إقليم سطات.)))))
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
سطات) دائرة  كيسر  قيادة  ري ا 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

ايعيش)) أوالد  قيادة  ب قر  ( سيجري)

ابسداء)حن)1))سبس 16)1)1))إلى غاية)

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) (31

لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 

حعه) وحن  حنين  السعيد  السيد 

العنوان دوار أوالد اح احة بني حعدان)

املسعلق بمفر وجلب املاء) بني حالل،)

حن أجل السقي بامللك املدعو حلك)

 67 هكسار) (4 حنين البالغة حساحسه)

أوالد) بج اعة  الكائن  سنتيار  (69 آر)

ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة بني)

حالل إقليم بني حالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

أوالد ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة)

بني حالل إقليم بني حالل.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

النسور)) ب قر قيادة كهف  ( سيجري)

ابسداء)حن)1))سبس 16)1)1))إلى غاية)

بمث في حشروع) ((1(1 سبس 16) (31

لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 

العنوان) سعداني  املصطفى  السيد 

ايت الخياط ايت بوحدو كاف النسور)

خنيفرة،)املسعلق بمفر وجلب املاء)حن)

بامللك) هكسارات فقط  (5 أجل سقي)

املدعو فدان الدار تانزدانت البالغة)

الكائن) آر  (54 هكسار) (9 حساحسه)

كهف) قيادة  ع رو  سيدي  بج اعة 

النسور دائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.)))))

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

النسور) كهف  قيادة  ع رو  سيدي 

دائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 
سيجري))ب قر قيادة بني يكرن))ابسداء)
 31 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) ((1 حن)
حشروع) في  بمث  ((1(1 سبس 16)
لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 
السيد ابراهيم عبد الالوي العنوان)
يكرين)) بني  اح دج اعة  اوالد  دوار 
سطات املسعلق بمفر وجلب املاء)حن)
والسقي) املنزلية  اإلسسع الت  أجل 
البالغة) املراس  ارض  املدعو  بامللك 
حساحسه خدا7 كبي1))وبع خدا7 كبي1)
بج اعة) الكائن  حت1  وثالثة وتسعون 
دائرة) يكرين  بني  قيادة  يكرين  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.)))))
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
دائرة) يكرين  بني  قيادة  يكرين  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.))
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 
ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 
الغابة)) أهل  قيادة  ب قر  ( سيجري)
إلى) ((1(1 سبس 16) ((1 ( حن) ابسداء)
في) بمث  ( ((1(1 سبس 16) (31 غاية)
حشروع الت1خيص بمفر وجلب املاء)
الكيمل) حصطفى  السيد  لفائدة 
العنوان شارع حيات قرب ثكنة القوة)
املسعلق) السراغنة،) قلعة  املساعدة 
 5 أجل سقي) حن  املاء) بمفر وجلب 
 ( الغابة) املدعو  بامللك  هكسار فقط 
البالغة حساحسه))1هكسار)5))آر)33 
قيادة) حيات  بج اعة  الكائن  سنتيار 
أهل الغابة دائرة القلعة-أهل الغابة)

إقليم قلعة السراغنة.)))))
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)
حيات قيادة أهل الغابة دائرة القلعة-

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

املفاسيس) قيادة  ب قر  ( سيجري)

الفقراء)ابسداء)حن))1))سبس 16)1)1) 

بمث في) ((1(1 سبس 16) (31 إلى غاية)

حشروع الت1خيص بمفر وجلب املاء)

لفائدة السيد بوعزة حكسميدي وحن)

حعه العنوان حي الرياض)3)رقم)411 

املسعلق بمفر وجلب املاء) ابن جرير،)

حن أجل اإلسسع الت املنزلية املنفردة)

البالغة) املرس  حكرط  املدعو  بامللك 

حساحسه خدا7 واحد الكائن بج اعة)

الفقراء) املفاسيس قيادة املفاسيس-)

دائرة خريبكة إقليم خربيبكة.)))))

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

-الفقراء) املفاسيس قيادة املفاسيس)

دائرة خريبكة إقليم خربيبكة
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

سيجري))ب قر قيادة أبادو))ابسداء)حن))

1))سبس 16)1)1))إلى غاية)31)سبس 16)

الت1خيص) حشروع  في  بمث  ((1(1

السيد) لفائدة  املاء) وجلب  بمفر 

زنقة) (7 العنوان) اشليم  حصطفى 

الدارالبيضاء،) الوازيس  كرو  جيل 

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

بامللك) املنفردة  املنزلية  اإلسسع الت 

البالغة) حي ونة  اللة  اغي1  املدعو 

الكائن) 31سنتيار  آر) (15 حساحسه)

بج اعة آيت عادل قيادة أبادو دائرة)

السواحة إقليم الحوز.)))))

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

آيت عادل قيادة أبادو دائرة السواحة)

إقليم الحوز.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

سيجري))ب قر قيادة واويزغت))ابسداء)

 31 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) ((1 ( حن)

حشروع) في  بمث  ( ((1(1 سبس 16)

لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 

العنوان) الحسني  ابراهيم  السيد 

أيت وعزيق ج اعة واويزغت أزيالل،)

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

نايت) املو  املدعو  بامللك  ( السقي)

 (195 حساحسه) البالغة  واعزيق 

واويزغت) بج اعة  الكائن  حربع  حت1 

قيادة واويزغت دائرة واويزغت إقليم)

أزيالل.)))))

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

دائرة) واويزغت  قيادة  واويزغت 

واويزغت إقليم أزيالل.)))))
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

ب قر قيادة لوناسدة-أوالد) ( سيجري)

 (1(1 سبس 16) ((1 ابسداء) ( يعكوب)

)بمث في) ((1(1 31)سبس 16) إلى غاية)

حشروع الت1خيص بمفر وجلب املاء)

لفائدة السيد ح يد فرحات العنوان)

القلعة،) (511 رقم) الخليفة  اجنان 

أجل) حن  املاء) وجلب  بمفر  املسعلق 

البالغة) الغابة  بامللك املدعو  السقي 

سنتيار) (38 آر) (6 هكسار) (1 حساحسه)

قيادة) الكرن  أوالد  بج اعة  الكائن 

القلعة) دائرة  يعكوب  لوناسدة-أوالد 

أهل الغابة إقليم قلعة السرغنة.)))))

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

لوناسدة-أوالد) قيادة  الكرن  أوالد 

الغابة) أهل  القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السرغنة.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 

سيجري))ب قر قيادة فطواكة))ابسداء)

 31 إلى غاية) ((1(1 سبس 16) ((1 ( حن)

حشروع) في  بمث  ( ((1(1 سبس 16)

لفائدة) املاء) وجلب  بمفر  الت1خيص 

العنوان) فاضل  الهاشمي  السيد 

يعقوب) سيدي  ايس عال  اكرحن  دوار 

دحنات،املسعلق بمفر وجلب املاء)حن)

أجل السقي بامللك املدعو نورالدين))

سنتيار) (4 آر) حساحسه43) البالغة 

الكائن بج اعة سيدي يعقوب قيادة)

فطواكة دائرة فطواكة إقليم أزيالل.)))))

ج اعة) ب قر  امللف  وضع  تم  لقد 

سيدي يعقوب قيادة فطواكة دائرة)

فطواكة إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي أل7 الربيع

نظا7 املياه

إعالن عن إجراء بمث
وكالة) حدير  أصدره  قرار  ب وجب 

ببني حالل) الربيع  املائي أل7  الحوض 
يكرن)) بني  قيادة  ب قر  ( سيجري)

إلى) ((1(1 سبس 16) ((1 ( حن) ابسداء)

في) بمث  ( ((1(1 سبس 16) (31 غاية)

حشروع الت1خيص بمفر وجلب املاء)

الساقي) الرحيم  عبد  السيد  لفائدة 

العنوان دوار عزي الثوالث بني يكرين)

سطات،املسعلق بمفر وجلب املاء)حن)

والسقي) املنزلية  اإلسسع االت  أجل 

حازة)) توفري  أرض  املدعو  بامللك 

البالغة حساحسه)11)هكسار)53)آر)35 

سنتيار الكائن بج اعة الثوالث قيادة)

الجنوبية) سطات  دائرة  يكرن  بني 

إقليم سطات.)))))

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة)

الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات)

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي لسبو
حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 (7 بساريخ) ((1(1/3(98 ح.ج)

الذي سيجري على) ((1(1 أغسطس)

 P.D.N.A2a( -( 145 املسمى) العقار 

  439(6/58 رقم) العقاري  الرسم 

سيدي) الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

أبي) سيدي  باشوية  القنادل،) أبي 

حن) ابسداء) سال،) إقليم  القنادل،)

تاريخ)1))سبس 16)1)1))إلى غاية فاتح)

شأن) في  علني  بمث  ((1(1 أكسوبر)

حشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

حديقة) سقي  أجل  حن  حنه،) املاء)

هكسارا) (1.15(5 حساحتها) املنزل 
لفائدة السيد حم د شرابي العلوي))

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 

.AB114765
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3317

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

املسمى العقار الج اعي املدعو احريس)

السابع للج اعة الساللية أوالد عزوز)

ذي شهادة اإلدارية لالسسغالل الفالحي)
  (1(1 6)أغسطس) بساريخ) (1651 رقم)

أوالد) الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

سالحة،)قيادة أحواز القنيطرة،)دائرة)

القنيطرة،) إقليم  القنيطرة،) أحواز 

ابسداء)حن تاريخ)1))سبس 16)1)1))إلى)

بمث علني) ((1(1 غاية فاتح أكسوبر)

بإنجاز) الت1خيص  حشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)حنه،)حن أجل سقي)

حساحة)5)هكسارا لفائدة السيد دريهم)

السعريف) لبطاقة  الحاحل  ( حنصور)

.G39717(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3316

امللك) على  سيجري  الذي  ((1(1

الرسم) ذي  ((1 انزران) بئ1  املسمى 

الكائن) (31/(1884 رقم) العقاري 

املدعو املرحلة) ( بقبيلة املخسار املحل)

الكبي1ة حنطقة ضم األرا�سي املسواجد)

قيادة) ارحيالت،) الت1ابية  بالج اعة 

سيدي) إقليم  بهت،) دائرة  املخسار،)

1))سبس 16) ابسداء)حن تاريخ) ( قاسم،)

 (1(1 أكسوبر) فاتح  غاية  إلى  ((1(1

بمث علني في شأن حشروع الت1خيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه،)حن أجل)

سقي حساحة)5.1874))هكسارا لفائدة)

السيد خويلي حم د))الحاحل لبطاقة)

.G9(51((السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3314

امللك) على  سيجري  الذي  ((1(1

العقاري) الرسم  ذي  اربوح  املسمى 

بني) بقبيلة  الكائن  (31/(764 رقم)

الت1ابية) بالج اعة  املسواجد  حالك 

الخنيشات،)قيادة الخنيشات،)دائرة)

ابسداء) ( إقليم سيدي قاسم،) ورغة،)

1)1))إلى غاية) 1))سبس 16) حن تاريخ)

في) علني  بمث  ((1(1 أكسوبر) فاتح 

شأن حشروع الت1خيص بإنجاز ثقب)

سقي) أجل  حن  حنه،) املاء) وجلب 

السيد) لفائدة  هكسارا  ( (6 حساحة)

لبطاقة) الحاحل  ( املهدي) السفياني 

.GA1(1819(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3313

امللك) على  سيجري  الذي  ((1(1

1)ذي الرسم العقاري) املسمى املرجة)

بالج اعة) املسواجد  (R/13441 رقم)

املناصرة،) قيادة  القنيطرة،) الت1ابية 

القنيطرة،)) إقليم  بن نصور،) دائرة 

 (1(1 سبس 16) ((1 تاريخ) حن  ابسداء)

بمث) ((1(1 أكسوبر) فاتح  غاية  إلى 

الت1خيص) حشروع  شأن  في  علني 

حن) حنه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكسارا) ( ((.3991 أجل سقي حساحة)

أحين)) حم د  املها�سي  السيد  لفائدة 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 

.G41(745
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3311

امللك) على  سيجري  الذي  ((1(1

العقاري) الرسم  ذي  حو�سى  املسمى 

املسواجد بالج اعة) (13/38359 رقم)

بن نصور،) دائرة  القنيطرة،) الت1ابية 

القنيطرة،)) إقليم  املناصرة،) قيادة 

 (1(1 سبس 16) ((1 تاريخ) حن  ابسداء)

بمث) ((1(1 أكسوبر) فاتح  غاية  إلى 

الت1خيص) حشروع  شأن  في  علني 

حن) حنه،) املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكسارا) ( (1.81(8 أجل سقي حساحة)

زينب) قرحوش  السيدة  لفائدة 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحلة 

.B543156
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3(97

القطعة) على  سيجري  الذي  ((1(1

االصالح) بسعاونية  (71 رقم) الفالحية 

املكسب) شهادة  ذات  األحل  الزراعي 

للغرب) الفالحي  لالستث ار  الجهوي 

 (1(1 يونيو) ((1 بساريخ) (393 رقم)

املسواجد بالج اعة الت1ابية اشبانات،)

إقليم) دائرة الشراردة،) قيادة زيرارة،)

 (1 حن تاريخ) ابسداء) ( سيدي قاسم،)

إلى غاية فاتح أكسوبر) ((1(1 سبس 16)

حشروع) شأن  في  علني  بمث  ((1(1

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

حنه،)حن أجل سقي حساحة)5))هكسارا)

لفائدة السيد البغدادي فاتح الحاحل)

.GK8371(لبطاقة السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

1/3315)1))بساريخ)7))أغسطس)1)1) 

الج اعي) العقار  على  سيجري  الذي 

السابع للج اعة الساللية) اوالد عدو 

 اوالد عدو ذي شهادة إدارية عدد)93 

املسواجد) ((1(1 يوليو) (11 بساريخ)

قيادة) القصيبية  الت1ابية  بالج اعة 

إقليم) القصيبية  دائرة  القصيبية،)

تاريخ) حن  ابسداء) سلي ان   سيدي 

فاتح) غاية  إلى  ((1(1 سبس 16) ((1

شأن) في  علني  بمث  ((1(1 أكسوبر)

حشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه  املاء)

هكسارا لفائدة السيد الهنة) (0,1332

السعريف) لبطاقة  الحاحل  بوسلها7 

.GA5168((الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3316

القطعة) على  سيجري  الذي  ((1(1

ذات) خوالن  بالد  املس اة  األرضية 

عقد بيع عدد)491)املؤرخ ب)14)حاي)

119))املسواجد بالج اعة الت1ابية بني)

كلة قيادة بني كلة،)دائرة وزان إقليم)

سبس 16) ((1 تاريخ) حن  ابسداء) وزان 

 (1(1 أكسوبر) فاتح  غاية  إلى  ((1(1

بمث علني في شأن حشروع الت1خيص)

حنه حن أجل) املاء) بئ1 وجلب  بإنجاز 

لفائدة) هكسارا  (0,20 حساحة) سقي 

السيد حي1وف حسن الحاحل لبطاقة)

.GM84919(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ( ((1(1/33(6

1)1))الذي سيجري على امللك املسمى)

بالد بوج انة ذي الرسم العقاري رقم)

حالك) بني  بقبيلة  الكائن  (R/(154(

اج يل) بني  دوار  بوج انة  فخدة 

توغيلت) الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

ورغة) دائرة  الخنيشات،) قيادة 

 إقليم سيدي قاسم ابسداء)حن تاريخ)

فاتح) غاية  إلى  ((1(1 سبس 16) ((1

شأن) في  علني  بمث  ((1(1 أكسوبر)

وجلب) بئ1  بإنجاز  الت1خيص  حشروع 

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه  املاء)

هكسارا لفائدة السيد الهاشمي) (0,76

السعريف) لبطاقة  الحاحل  قرقاش 

.G16191((الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3386

القطعة) على  سيجري  الذي  ((1(1

اإلصالح) بسعاونية  (83 رقم) الفالحية 

الزراعي العطف ذات شهادة املكسب)

الجهوي لالستث ار الفالحي للغرب رقم)

44))بساريخ)11)حارس)1)1))املسواجد)

بالج اعة الت1ابية ازغار،)قيادة أوالد)

دائرة سيدي سلي ان،) بن ح ادي،)

 إقليم سيدي سلي ان ابسداء)حن تاريخ)

فاتح) غاية  إلى  ((1(1 سبس 16) ((1

شأن) في  علني  بمث  ((1(1 أكسوبر)

حشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

 8 أجل سقي حساحة) حنه حن  املاء)

بزاز) حلكية  السيدة  لفائدة  هكسارا 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحلة 

.GA4(781

48

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/33((

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

باملكان) الفوارات  املدعو  الج اعي 

شهادة) ذي  الحنشة  املسمى 

 (4 بساريخ) (13 رقم) االسسغالل 

بالج اعة) املسواجد  ((1(1 يونيو)

باشوية) قيادة عاحر،) الت1ابية عاحر،)

تاريخ) حن  ابسداء) سال  إقليم   عاحر،)

فاتح) غاية  إلى  ((1(1 سبس 16) ((1

شأن) في  علني  بمث  ((1(1 أكسوبر)

حشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه  املاء)

2,0907)هكسارا لفائدة السيد الطيبي)

السعريف) لبطاقة  الحاحل  صفر 

.A58366((الوطنية
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11525 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 (7 بساريخ) ( ((1(1/3331 ح.ج)
سيجري) الذي  ((1(1 أغسطس)

 5( رقم) الفالحية  القطعة  على 
الفوز) الزراعي  االصالح  بسعاونية 
الجهوي) املكسب  شهادة  ذات 

 4(5  لالستث ار الفالحي للغرب عدد)

املسواجد) ((1(1 أغسطس) (6 بساريخ)

بالج اعة الت1ابية زيرارة قيادة زيرارة،)

دائرة الشراردة إقليم سيدي قاسم)

 (1(1 سبس 16) ((1 تاريخ) حن  ابسداء)

بمث) ((1(1 أكسوبر) فاتح  غاية  إلى 

الت1خيص) حشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه حن أجل)

سقي حساحة)9,9964)هكسارا لفائدة)

السيد الصافي العربي الحاحل لبطاقة)

.GK11387(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

ح.ج) رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3319

على) سيجري  الذي  ((1(1

املطلب) ذي  الزهر  املسمى  امللك 

بقبيلة) الكائن  ر/539)3) عدد 

بالج اعة) املسواجد  يحي  اوالد 

أوالد) ازغار  قيادة  ازغار   الت1ابية 

سلي ان) سيدي  دائرة  ح ادي،) بن 

 إقليم سيدي سلي ان ابسداء)حن تاريخ)

فاتح) غاية  إلى  ((1(1 سبس 16) ((1

شأن) في  علني  بمث  ((1(1 أكسوبر)

حشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه  املاء)

السيد) لفائدة  هكسارا  (2,8934

الحسكي عبد القادر الحاحل لبطاقة)

.G11567((السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3313

1)1))الذي سيجري على امللك املسمى)

العقاري) الرسم  ذي  (8( السعيدية)

بالج اعة) املسواجد  (71/3517 رقم)

أوالد) قيادة  احسين،) أوالد  الت1ابية 

احسين،)دائرة سيدي سلي ان إقليم)

تاريخ) حن  ابسداء) سلي ان   سيدي 

فاتح) غاية  إلى  ((1(1 سبس 16) ((1

شأن) في  علني  بمث  ((1(1 أكسوبر)

حشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

 8 أجل سقي حساحة) حنه حن  املاء)

هكسارا لفائدة السيد الزرهيني عزيز)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 

.GA7(((
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 19 بساريخ) ح.ج/)1/333)1))

1)1))الذي سيجري))على) أغسطس)

العقار املسمى ح وحية)18)ذي الرسم)

املسواجد) (17/86748 رقم) العقاري 

بالج اعة الت1ابية أوالد الطيب،)دائرة)

ابسداء)حن) إقليم فاس،) احواز فاس،)

غاية إلى  ((1(1 سبس 16) (18  تاريخ)

شأن) في  بمث  ((116 سبس 16) ((8

حشروع الت1خيص بإنجاز ثقب))وجلب)

 5 حن أجل سقي حساحة) حنه،) املاء)

هكسارات لفائدة السيد ح يد حلحال)

وعبد السال7 حلحال الحاحل لبطاقة)

و) (C676915 السعريف الوطنية رقم)

.C(33767
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني

ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)37)1/3)1) 

الذي) ((1(1 أغسطس) ((7 بساريخ)

رحيلة) املسمى  العقار  على  ( سيجري)

(،R/1(115 العقاري) الرسم  ذي  (7

املسواجد بالج اعة الت1ابية املناصرة،)

بن نصور،) دائرة  املناصرة،) قيادة 

تاريخ) حن  ابسداء) القنيطرة،)  إقليم 

فاتح) غاية  الى  ( ((1(1 سبس 16) ((1

شأن) في  علني  بمث  ((1(1 أكسوبر)

حشروع الت1خيص بانجاز ثقب وجلب)

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه،) املاء)

السيد)ة)) لفائدة  هكسارا  (1.1185

لبطاقة) ( )ة)) الروكي الحاحل) نسرين 

.G461965(السعريف الوطنية رقم

109

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني

ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)39)1/3)1) 

الذي) ((1(1 أغسطس) ((7 بساريخ)

املسمى) العقار  على  ( سيجري)

الت1ابية) بالج اعة  املسواجد  كميلي،)

دائرة) املناصرة،) قيادة  القنيطرة،)

ابسداء) ( القنيطرة،) اقليم  القنيطرة،)

حن تاريخ)1))سبس 16)1)1)))الى غاية)

فاتح أكسوبر)1)1))بمث علني في شأن)

حشروع الت1خيص بانجاز ثقب وجلب)

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه،) املاء)

1.31)هكسارا لفائدة السيد)ة))لشكر)

السعريف) لبطاقة  ( )ة)) حينة الحاحل)

.G((11(1(الوطنية رقم

110

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج))1/334)1) 

الذي) ((1(1 أغسطس) ((4 بساريخ)

جنان) املسمى  العقار  على  ( سيجري)

رقم) امللكية  شهادة  ذي  (1 لح يدي)

بالج اعة) املسواجد  (،81/11981

دائرة) الرزاق،) عبد  سيدي  الت1ابية 

تيفلت،)اقليم الخ يسات،))ابسداء)حن)

تاريخ)18)سبس 16)1)1)))الى غاية)8) 

بمث علني في شأن) (،(1(1 سبس 16)

وجلب) بئ1  بانجاز  الت1خيص  حشروع 

 1 حن أجل سقي حساحة) حنه،) املاء)

هكسار لفائدة السيد)ة))حيزون قسو)

الحاحل))ة))لبطاقة السعريف الوطنية)

.XA5717(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)1/3341)1) 

الذي) ((1(1 أغسطس) ((4 بساريخ)

على العقار املسمى باجدو) ( سيجري)

(،16/(6985 ذي شهادة امللكية رقم)

سيدي) الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

اقليم) تيفلت،) دائرة  الرزاق،) عبد 

 18 تاريخ) حن  ابسداء) ( الخ يسات،)

8))سبس 16) الى غاية) ( ((1(1 سبس 16)

بمث علني في شأن حشروع) (،(1(1

الت1خيص بانجاز بئ1 وجلب املاء)حنه،)

 2،3398 حساحة) سقي  أجل  حن 

بنيميى) السيد)ة)) لفائدة  هكسارات 

السعريف) لبطاقة  )ة)) الحاحل) ع ر 

XA8536(الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)1/3341)1) 

الذي) ((1(1 أغسطس) ((4 بساريخ)

على العقار املسمى جرفت) ( سيجري)

ذي عقد) تنسيست  وفدان  بوع ي1ة 

 466 516)صحيفة) شراء)ض ن رقم)

صحيفة) ((7 ض ن رقم) وعقد شراء)

31،)املسواجد بالج اعة الت1ابية كندر)

اقليم) دائرة صفرو،) اخيار،) سيدي 

صفرو،))ابسداء)حن تاريخ)18)سبس 16)

(،(1(1 سبس 16) ((8 الى غاية) ( ((1(1

بمث علني في شأن حشروع الت1خيص)

حن) حنه،) املاء) وجلب  ثقب  بانجاز 

3.7791)هكسارت) أجل سقي حساحة)

الحنفي) الحنافي  السيد)ة)) لفائدة 

الحاحل))ة))لبطاقة السعريف الوطنية)

.CB38785(رقم

113

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)1/3339)1) 

الذي) ((1(1 أغسطس) ((4 بساريخ)

فدان) املسمى  العقار  على  ( سيجري)

رقم) امللكية  شهادة  ذي  بودليت 

16/653،)املسواجد بالج اعة الت1ابية)

الخ يسات،) دائرة  الصفاصيف،)

حن تاريخ) ابسداء) ( اقليم الخ يسات،)

 (8 غاية) الى  ( ((1(1 سبس 16) (18

بمث علني في شأن) (،(1(1 سبس 16)

حشروع الت1خيص بانجاز ثقب وجلب)

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه،) املاء)

السيد)ة)) لفائدة  هكسارا  (1.7988

أع و عبد الص د الحاحل))ة))لبطاقة)

.D745374(السعريف الوطنية رقم

114 

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)1/3338)1) 

الذي) ((1(1 أغسطس) ((4 بساريخ)

فدان) املسمى  العقار  على  ( سيجري)

رقم) امللكية  ذي شهادة  حلي ة  بالد 

بالج اعة) املسواجد  (،81/8819

دائرة تيفلت،) الت1ابية حقا7 الطلبة،)

حن تاريخ) ابسداء) ( اقليم الخ يسات،)

 (8 غاية) الى  ( ((1(1 سبس 16) (18

بمث علني في شأن) (،(1(1 سبس 16)

وجلب) بئ1  بانجاز  الت1خيص  حشروع 

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه،) املاء)

السيد)ة)) لفائدة  هكسارا  (1.(587

لبطاقة) الحاحل)ة)) حلي ة  االح ر 

.G((789(السعريف الوطنية رقم

115

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)511)/119) 

الذي) ((1(1 سبس 16) ((7 بساريخ)

سيجري))على العقار املسمى الحسنية))

(،67/11787 العقاري) الرسم  ذي 

آيت) الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

تاوجدات،) عين  ( دائرة) بوبيدحان،)

 (1 ابسداء)حن تاريخ) اقليم الحاجب،)

سبس 16) (31 الى غاية) ((1(1 سبس 16)

بمث علني في شأن حشروع) (،(1(1

املاء) وجلب  ثقب  بانجاز  الت1خيص 

 5 حساحة) سقي  أجل  حن  حنه،)

عمي) السيد)ة)) لفائدة  هكسارات 

ادريس عبد الحق))الحاحل))ة))لبطاقة)

.D117(36(السعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

ح.ج) رقم  لسبو  الحوض  وكالة 

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3368

العقار) على  ( سيجري) الذي  ((1(1

1473)ذي شهادة) املسمى املغاصيين)

املسواجد) (،15/16(539 امللكية رقم)

دائرة) املغاصيين،) الت1ابية  بالج اعة 

حن) ابسداء) ( اقليم حكناس،) زرهون،)

تاريخ)1))سبس 16)1)1)))الى غاية)31 

بمث علني في شأن) (،(1(1 سبس 16)

حشروع الت1خيص بانجاز ثقب وجلب)

املاء)حنه،)حن أجل االسسع ال املنزلي)

هكسارا)) (1.78(3 حساحة) والسقي 

املخسار) الشيخ  بن  السيد)ة)) لفائدة 

الحاحل))ة))لبطاقة السعريف الوطنية)

.DC13379(رقم

117 

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج))1/337)1) 

الذي) ((1(1 أغسطس) ((8 بساريخ)

على العقار املسمى ح ري) ( سيجري)

ذي شهادة االدارية رقم)1)1)/111،)

حجاط،) الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

اقليم حكناس،)) دائرة احواز حكناس،)

  (1(1 سبس 16) ((4 تاريخ) حن  ابسداء)

الى غاية)5)أكسوبر)1)1)،)بمث علني)

بانجاز) الت1خيص  حشروع  شأن  في 

حن أجل سقي) حنه،) بئ1 وجلب املاء)

حساحة)3)هكسارات))لفائدة السيد)ة))

لبطاقة) )ة)) زيساوي عبد هللا الحاحل)

.D461364(السعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني

ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)1/3371)1) 

الذي) ((1(1 أغسطس) ((8 بساريخ)

املسمى نجوى) العقار  على  ( سيجري)

(،59/588(3 ذي شهادة امللكية رقم)

املسواجد بالج اعة الت1ابية ايت والل،)

حكناس،)) اقليم  عرحة،) عين  دائرة 

  (1(1 سبس 16) ((4 تاريخ) حن  ابسداء)

الى غاية)5)أكسوبر)1)1)،)بمث علني)

بانجاز) الت1خيص  حشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)حنه،)حن أجل سقي)

لفائدة السيد)ة)) ( هكسارا) (1 حساحة)

لبطاقة) )ة)) الحاحل) حم د  بنونة 

.D4479(السعريف الوطنية رقم

119 

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني

ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)1/3371)1) 

الذي) ((1(1 أغسطس) ((8 بساريخ)

سيجري))على العقار املسمى السعادة)

أ ذي شهادة امللكية رقم)51)15/147 

حجاط،) الت1ابية  بالج اعة  املسواجد 

اقليم حكناس،)) دائرة احواز حكناس،)

  (1(1 سبس 16) ((4 تاريخ) حن  ابسداء)

الى غاية)5)أكسوبر)1)1)،)بمث علني)

بانجاز) الت1خيص  حشروع  شأن  في 

ثقب وجلب املاء)حنه،)حن أجل سقي)

لفائدة) هكسارات  (4.9158 حساحة)

كيدا) وفريد  كيدة  حافظ  السيد)ة))

الحاحل))ة))لبطاقة السعريف الوطنية)

.D9614(1((و(D711418(رقم

120 
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)1/3367)1) 

الذي) ((1(1 أغسطس) (31 بساريخ)

عين) املسمى  العقار  على  ( سيجري)

ذي عقد) ( بنخالد وكعدة القريشيين)

أغسطس) (11 بساريخ) حمرر  كراء)

املسواجد بالج اعة الت1ابية) ( (،(1(1

سيدي العابد،)دائرة قرية با حم د،)

 (4 تاريخ) حن  ابسداء) تاونات  اقليم 

أكسوبر) (5 غاية) الى  ( ((1(1 سبس 16)

بمث علني في شأن حشروع) (،(1(1

حن واد سبو،)) الت1خيص بجلب املاء)

هكسارا)) (9 حساحة) سقي  أجل  حن 

حجاهد) ج ال  السيد)ة)) لفائدة 

الحاحل))ة))لبطاقة السعريف الوطنية)

.C756161(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)1/3373)1) 

الذي) ((1(1 أغسطس) ((8 بساريخ)

راس) املسمى  العقار  على  ( سيجري)

امللكية) شهادة  ذي  د  بلفقي1ة  عين 

رقم))5)81/11،)املسواجد بالج اعة)

الت1ابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

حن تاريخ) ابسداء) ( اقليم الخ يسات،)

4))سبس 16)1)1)))الى غاية)5)أكسوبر)

بمث علني في شأن حشروع) (،(1(1

الت1خيص بمفر بئ1))وجلب املاء)حنه،)

هكسار)) (1 حساحة) سقي  أجل  حن 

حم د)) املكاوي  السيد)ة)) لفائدة 

الحاحل))ة))لبطاقة السعريف الوطنية)

.AB5((391(رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
ب وجب قرار أصدرته حديرة وكالة)

الحوض لسبو رقم ح.ج)1/3344)1) 

الذي) ((1(1 أغسطس) ((5 بساريخ)

على العقار املسمى املسي1ة) ( سيجري)

رقم)) امللكية  شهادة  ذي  (1 س)

بالج اعة) املسواجد  (،16/15194

الت1ابية عين الجوهرة،)دائرة تيفلت،)

حن تاريخ) ابسداء) ( اقليم الخ يسات،)

 (8 غاية) الى  ( ((1(1 سبس 16) (18

بمث علني في شأن) (،(1(1 سبس 16)

حشروع الت1خيص بانجاز ثقب وجلب)

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه،) املاء)

السيد)ة)زين) لفائدة  ( هكسارا) (1.11

العابدين يوسف الحاحل))ة))لبطاقة)

.UC98761(السعريف الوطنية رقم
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((4 بساريخ) ((1(1/3333

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

الرسم) ذي  لحرش  فدان  املسمى 

املسواجد) (16/31999 عدد) العقاري 

عالل) سيدي  الت1ابية  بالج اعة 

إقليم) الخ يسات  دائرة  املصدر 

 17 تاريخ) حن  ابسداء) الخ يسات 

سبس 16) ((8 إلى غاية) ((1(1 سبس 16)

حشروع) شأن  في  علني  بمث  ((1(1

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

حنه حن أجل سقي حساحة)0,8711 

هكسار لفائدة السيد بل ودن حم د)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 

.X((41(4
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني

حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((5 بساريخ) ((1(1/3343

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

امللكية) املسمى اشرشور ذي شهادة 

)1/6671))املسواجد بالج اعة) عدد)

تاهلة) دائرة  آيت سغروشن  الت1ابية 

إقليم تازة ابسداء)حن تاريخ)18)سبس 16)

 (1(1 سبس 16) ((8 غاية) إلى  ((1(1

بمث علني في شأن حشروع الت1خيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه حن أجل)

لفائدة) هكسارات  (6 حساحة) سقي 

السيد احالل اح د الحاحل لبطاقة)

.Z367646(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني

حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((5 بساريخ) ((1(1/3351

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

عقدي) ذي  وفزارة  فرقاشة  املسمى 

وعدد) (391 بعدد) ض  كلي  شراء)

املسواجد بالج اعة الت1ابية بني) (389

تازة) إقليم  أحليل  واد  دائرة  فراسن 

 (1(1 سبس 16) (18 تاريخ) حن  ابسداء)

إلى غاية)8))سبس 16)1)1))بمث علني)

بإنجاز) الت1خيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

لفائدة) هكسارات  (6,6850 حساحة)

السيد سويطط علي الحاحل لبطاقة)

.Z1(977(السعريف الوطنية

126

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((5 بساريخ) ((1(1/3349

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

شهادة) ذي  (39 املح دية) املسمى 

املسواجد) (41/4914 عدد) امللكية 

اقورار) اغبالو  الت1ابية  بالج اعة 

دائرة صفرو إقليم صفرو ابسداء)حن)

 (8 إلى غاية) ((1(1 18)سبس 16) تاريخ)

شأن) في  علني  بمث  ((1(1 سبس 16)

حشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه  املاء)

اكرير7) السيد  لفائدة  هكسارات  (5

السعريف) لبطاقة  الحاحل  ادريس 

.CB(61((الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((5 بساريخ) ((1(1/3348

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

ذي شهادة امللكية) (1 املسمى الزياني)

املسواجد بالج اعة) (67/1(869 رقم)

الت1ابية جحجوح دائرة اكوراي إقليم)

الحاجب ابسداء)حن تاريخ)18)سبس 16)

 (1(1 سبس 16) ((8 غاية) إلى  ((1(1

بمث علني في شأن حشروع الت1خيص)

حنه حن أجل) املاء) بئ1 وجلب  بإنجاز 

هكسارات) (4,5610 حساحة) سقي 

لفائدة السيدين عبد الرزاق لغري�سي)

لبطاقتي) الحاحلين  لغري�سي  وعاديل 

و) (D635176 الوطنية) السعريف 

.D693(47
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((5 بساريخ) ((1(1/3347

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

ذي شهادة) (1 املسمى بوعزة أولغاي)

املسواجد) (81/648( عدد) امللكية 

سيدي) خ يس  الت1ابية  بالج اعة 

يميى دائرة تيفلت إقليم الخ يسات)

ابسداء)حن تاريخ)18)سبس 16)1)1))إلى)

بمث علني) ((1(1 سبس 16) ((8 غاية)

بإنجاز) الت1خيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

السيد) لفائدة  هكسار  (1.3( حساحة)

حمسات زهي1 الحاحل لبطاقة السعريف)

.AB171936(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((5 بساريخ) ((1(1/3346

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

املسمى ثالث قطع أرضية ذات عقود)

وعدد) (315 بعدد) حض نة  شراء)

املسواجد بالج اعة) (313 وعدد) (314

الت1ابية الح ا7 دائرة أكل وس إقليم)

18)سبس 16) خنيفرة ابسداء)حن تاريخ)

 (1(1 سبس 16) ((8 غاية) إلى  ((1(1

بمث علني في شأن حشروع الت1خيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه حن أجل)

1.8465)هكسار لفائدة) سقي حساحة)

السيد ل16ك�سي حم د الحاحل لبطاقة)

.V171(71(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((5 بساريخ) ((1(1/3345

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

السمفيظ) حطلب  ذي  والل  املسمى 

37/17979)املسواجد بالج اعة) عدد)

لحسن) بن  احم د  سيدي  الت1ابية 

حن) دائرة تيسة إقليم تاونات ابسداء)

 (8 إلى غاية) ((1(1 18)سبس 16) تاريخ)

شأن) في  علني  بمث  ((1(1 سبس 16)

حشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

االسسع االت) أجل  حن  حنه  املاء)

وسقي) املاشية  وإرواء) املنزلية 

لفائدة) هكسارات  (6.1489 حساحة)

السيد عراش حم د الحاحل لبطاقة)

.C618864(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((4 بساريخ) ((1(1/3337

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

املسمى سهب عشار ذي عقد شراء)

بالج اعة) املسواجد  (9 بعدد) ض ن 

دائرة) لجروف  السبع  ايت  الت1ابية 

اي وزار كندر إقليم صفرو ابسداء)حن)

 (8 إلى غاية) ((1(1 18)سبس 16) تاريخ)

شأن) في  علني  بمث  ((1(1 سبس 16)

وجلب) بئ1  بإنجاز  الت1خيص  حشروع 

حساحة) سقي  أجل  حن  حنه  املاء)

1.9897)هكسار لفائدة السيد ادرازي)

السعريف) لبطاقة  الحاحل  ح يد 

.CB4161(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((4 بساريخ) ((1(1/3336

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

حوجب) ذي  املزدور  فدان  املسمى 

املسواجد) (461 بعدد) ض ن  تصرف 
الغندور) سيدي  الت1ابية  بالج اعة 

الخ يسات) إقليم  الخ يسات  دائرة 

 (1(1 سبس 16) (18 تاريخ) حن  ابسداء)

بمث) ((1(1 سبس 16) ((8 غاية) إلى 

الت1خيص) حشروع  شأن  في  علني 

حنه حن أجل) املاء) بئ1 وجلب  بإنجاز 

لفائدة) هكسار  ((.(8 حساحة) سقي 

حعها) وحن  بالعبد  زهرة  السيدة 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحلة 

.A549911
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3(41

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

للج اعة) السابعة  تي1س  املسمى 

شهادة) ذات  طيبية  أوالد  الساللية 

 (3 بساريخ) (1535 عدد) االسسغالل 

بالج اعة) املسواجد  ((1(1 يوليو)

احواز) قيادة  سالحة  أوالد  الت1ابية 

القنيطرة) احواز  دائرة  القنيطرة 

 (1 حن تاريخ) إقليم القنيطرة ابسداء)

إلى غاية فاتح أكسوبر) ((1(1 سبس 16)

حشروع) شأن  في  علني  بمث  ((1(1

املاء) وجلب  بئ1  بإنجاز  الت1خيص 

1)هكسار) حنه حن أجل سقي حساحة)

ضعيف) رشيد  السيدين  لفائدة 

وادريس الضعيف))الحاحلين لبطاقتي)

و) (G(4(773 الوطنية) السعريف 

.G441479
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/33(3

امللك) على  سيجري  الذي  ((1(1
املسمى لغ اري ذي الرسم العقاري)

يحي) أوالد  بقبيلة  (R/19689 عدد)

قيادة) بوحعيز  الت1ابية  بالج اعة 

إقليم) سلي ان  دائرة سيدي  بوحعيز 

 (1 حن تاريخ) سيدي سلي ان ابسداء)

إلى غاية فاتح أكسوبر) ((1(1 سبس 16)

حشروع) شأن  في  علني  بمث  ((1(1

حنه) الت1خيص بإنجاز بئ1 وجلب املاء)

 1.1311 حساحة) سقي  أجل  حن 

هكسار لفائدة السيدة النوري حيلودة)

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحلة 

.GA8116(
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3(93

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

الزراعي) االصالح  تعاونية  املسمى 
الرفاهية ذات شهادة املكسب الجهوي)

عدد) للغرب  الفالحي  لالستث ار 

املسواجد) ((1(1 يونيو) (3 بساريخ) (341

بالج اعة الت1ابية ازغار قيادة ازغار)

سيدي) دائرة  ح ادي  بن  أوالد 

سلي ان إقليم سيدي سلي ان ابسداء)

إلى) ((1(1 سبس 16) ((1 تاريخ) حن 

بمث علني) ((1(1 غاية فاتح أكسوبر)

بإنجاز) الت1خيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

لفائدة) هكسارات  (11.11(3 حساحة)

السيد حم د كرحون الحاحل لبطاقة)

.GA15(19(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3311

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

السابع) الخالط  املدعو  الج اعي 

ذي) الحساسنة  الساللية  للج اعة 

بساريخ) (7( عدد) االسسغالل  شهادة 

املسواجد بالج اعة) ((1(1 يونيو) (((

أوالد) قيادة  احسين  أوالد  الت1ابية 

احسين دائرة سيدي سلي ان إقليم)

 (1 حن تاريخ) سيدي سلي ان ابسداء)

إلى غاية فاتح أكسوبر) ((1(1 سبس 16)

حشروع) شأن  في  علني  بمث  ((1(1

املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز  الت1خيص 

 13 حساحة) سقي  أجل  حن  حنه 

الفقي1)) اح د  السيد  لفائدة  هكسار 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحلة 

.GA51751
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3(33

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

ح ادي) بن  اوالد  شرفة  املسمى 

املسواجد بالج اعة الت1ابية أوالد بن)

سيدي) دائرة  ازغار  قيادة  ح ادي 

سلي ان إقليم سيدي سلي ان ابسداء)

إلى) ((1(1 سبس 16) ((1 تاريخ) حن 

بمث علني) ((1(1 غاية فاتح أكسوبر)

بإنجاز) الت1خيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

لفائدة) هكسارات  (4.(541 حساحة)

السيد الساكي عزيز الحاحل لبطاقة)

.GA79(7((السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3317

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

السابع) ال16اه ة  املدعو  الج اعي 

ذي) ال16اه ة  الساللية  للج اعة 

شهادة االسسغالل عدد)1))بساريخ)11 

املسواجد بالج اعة) ((1(1 أغسطس)

باشوية) عاحر  قيادة  عاحر  الت1ابية 

 (1 حن تاريخ) عاحر إقليم سال ابسداء)

إلى غاية فاتح أكسوبر) ((1(1 سبس 16)

حشروع) شأن  في  علني  بمث  ((1(1

حنه) الت1خيص بإنجاز بئ1 وجلب املاء)

حن أجل سقي حساحة)135).1)هكسار)

عالل) بالقيصاري  السيد  لفائدة 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 

.G44(168
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/33(4

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

السابع) السعادنة  املدعو  الج اعي 

ذي) السعادنة  الساللية  للج اعة 

شهادة االسسغالل عدد)117)بساريخ)7 

املسواجد بالج اعة) ((1(1 أغسطس)

القصيبية) قيادة  القصيبية  الت1ابية 

سيدي) إقليم  القصيبية  دائرة 

1))سبس 16) سلي ان ابسداء)حن تاريخ)

 (1(1 أكسوبر) فاتح  غاية  إلى  ((1(1

بمث علني في شأن حشروع الت1خيص)

حن) حنه  املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكسار) (1.1681 حساحة) سقي  أجل 

حسن) السعدوني  السيد  لفائدة 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 

.GA(3364
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3(41

امللك) على  سيجري  الذي  ((1(1

الرسم) ذي  الدين  صالح  املسمى 

الكائن) (13/4957 عدد) العقاري 

املسواجد) احم د  أوالد  بقبيلة 

بالج اعة الت1ابية أوالد احسين قيادة)

دائرة سيدي سلي ان) أوالد احسين،)

حن) ابسداء) سلي ان  سيدي  إقليم 

تاريخ)1))سبس 16)1)1))إلى غاية فاتح)

شأن) في  علني  بمث  ((1(1 أكسوبر)

حشروع الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب)

 1 أجل سقي حساحة) حنه حن  املاء)
هكسار لفائدة السيدة عائشة زاهري)

وحن حعها الحاحلة لبطاقة السعريف)

.V8(559(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3(38

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

ذي) (15 واملسي1ة) (14 املسمى املسي1ة)

الرس ين العقاريين عدد)13/41497 

بالج اعة) املسواجد  (13/41498 و)

املساعدة) قيادة  املساعدة  الت1ابية 

إقليم سيدي) دائرة سيدي سلي ان 

1))سبس 16) سلي ان ابسداء)حن تاريخ)

 (1(1 أكسوبر) فاتح  غاية  إلى  ((1(1

بمث علني في شأن حشروع الت1خيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه حن أجل)

سقي حساحة)19,0307)هكسار لفائدة)

السيدين سعد الويزي وحم د بنيس)

الحاحلين لبطاقتي السعريف الوطنية)

.A741974(و(A689314
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((7 بساريخ) ((1(1/3(36

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

الرسم) ذي  ((1 فهد) أوالد  املسمى 

املسواجد) (31/4381 عدد) العقاري 

العسلوجي) دار  الت1ابية  بالج اعة 

قيادة دار العسلوجي دائرة بهت إقليم)

 (1 تاريخ) حن  ابسداء) قاسم  سيدي 

إلى غاية فاتح أكسوبر) ((1(1 سبس 16)

حشروع) شأن  في  علني  بمث  ((1(1

الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه)

حن أجل سقي حساحة)5,5139)هكسار)

لفائدة السيد حم د الرحاني))الحاحل)

.GN(765(لبطاقة السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

أغسطس) ((9 بساريخ) ((1(1/3(35

العقار) على  سيجري  الذي  ((1(1

ذي) (I دحان) بن  اوالد  بالد  املسمى 

 R/19784 عدد) العقاري  الرسم 

املسواجد) الصفافعة  بقبيلة  الكائن 

قيادة) القصيبية  الت1ابية  بالج اعة 

إقليم) القصيبية  دائرة  القصيبية 

 (1 حن تاريخ) سيدي سلي ان ابسداء)

إلى غاية فاتح أكسوبر) ((1(1 سبس 16)

حشروع) شأن  في  علني  بمث  ((1(1

الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه)

حن أجل سقي حساحة)3,2022)هكسار)

الكريم) عبد  دحان  السيد  لفائدة 

الوطنية) السعريف  لبطاقة  الحاحل 

.GA(1769

144



عدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1))الجريدة الرسمية   11530

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)

7))أغسطس) بساريخ) ((1(1/3(3(

العقار) على  سيجرى  الذي  ((1(1

الرسم) ذي  (34 االتماد) املسمى 

املسواجد) (58(4/31 عدد) العقاري 

قيادة) اشبانات،) الت1ابية  بالج اعة 

زيرارة،)دائرة الشراردة،)إقليم سيدي)

1))سبس 16) حن تاريخ) ابسداء) قاسم،)

(،(1(1 إلى غاية فاتح أكسوبر) ((1(1

بمث علني في شأن حشروع الت1خيص)

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه حن أجل)

سقي حساحة)5.5111)هكسارا لفائدة)

الحاحل) الخياطي  البوشيخي  السيد 

.GK5885لبطاقة السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)

7))أغسطس) بساريخ) ((1(1/3(34

امللك) على  سيجرى  الذي  ((1(1

املسمى دوحين بني فضول ذي الرسم)

العقاري عدد)R/(111)الكائن بقبيلة)

بالج اعة) املسواجد  فضول  بني 

قيادة عاحر) الت1ابية عاحر الش الية،)

إقليم) القصيبية،) دائرة،) الش الية،)

سيدي سلي ان،)ابسداء)حن تاريخ)1) 

إلى غاية فاتح أكسوبر) ((1(1 سبس 16)

بمث علني في شأن حشروع) (،(1(1

الت1خيص بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه)

هكسارا) (1( حساحة) سقي  أجل  حن 

لفائدة السيد حو�سى ناجيم الحاحل)

.G111(1(لبطاقة السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)

7))أغسطس) بساريخ) ((1(1/3(91

امللك) على  سيجرى  الذي  ((1(1

املسمى بالد أوالد برجال))))ذي الرسم)

العقاري عدد)R/(7554)الكائن بدوار)

بالج اعة) ( املسواجد) برجال  أوالد 

املناصرة،) قيادة  املناصرة،) الت1ابية 

القنيطرة،) إقليم  بن نصور،) دائرة 

 (1(1 سبس 16) ((1 تاريخ) حن  ابسداء)

بمث) (،(1(1 أكسوبر) فاتح  إلى غاية 

الت1خيص) حشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه حن أجل)

سقي حساحة)9.8361)هكسارا لفائدة)

السيد الشاوي جالل الحاحل لبطاقة)

.G34(574(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)

أغسطس) (4 بساريخ) ((1(1/3167

العقار) على  سيجرى  الذي  ((1(1

ذي) سالحية  املسمى  امللك  املسمى 

 R/5(991 عدد) العقاري  الرسم 

قاسم) سيدي  ودائرة  بإقليم  الكائن 

بالج اعة) املسواجد  الشراردة  قبيلة 

الت1ابية اشبانات،)قيادة زيرارة،)دائرة)

قاسم،) سيدي  إقليم  الشراردة،)

 (1(1 ابسداء)حن تاريخ فاتح سبس 16)

بمث) (،(1(1 سبس 16) (11 غاية) إلى 

الت1خيص) حشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه حن أجل)

سقي حساحة)641).5)هكسارا لفائدة)

الحاحل) اديب  السال7  عبد  السيد 

.GK5(14لبطاقة السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)

7))أغسطس) بساريخ) ((1(1/3319

امللك) على  سيجرى  الذي  ((1(1
العقاري) الرسم  ذي  الرقبة  املسمى 

بقبيلة) الكائن  (R/(7337 عدد)

املسواجد بالج اعة الت1ابية) سفيان،)
بني حالك،)قرية بن عودة،)دائرة سوق)

القنيطرة،) إقليم  الغرب،) األربعاء)

 (1(1 1))سبس 16) تاريخ) حن  ابسداء)

بمث) (،(1(1 أكسوبر) فاتح  إلى غاية 

الت1خيص) حشروع  شأن  في  علني 

حن) حنه  املاء) وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكسارا لفائدة) (1 أجل سقي حساحة)

السيد الرحالي ح و الحاحل لبطاقة)

.L114443السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)

7))أغسطس) بساريخ) ((1(1/33(1

القطعة) على  سيجرى  الذي  ((1(1

االصالح) بسعاونية  (19 رقم) الفالحية 

الزراعي السمرير ذات شهادة املكسب)

للغرب) الفالحي  لالستث ار  الجهوي 

أغسطس) (1( بساريخ) (433 رقم)

الت1ابية) بالج اعة  املسواجد  (،(1(1

دائرة) الصفافعة،)قيادة الصفافعة،)

سلي ان،) سيدي  إقليم  القصيبية،)

 (1(1 1))سبس 16) تاريخ) حن  ابسداء)

بمث) (،(1(1 أكسوبر) فاتح  إلى غاية 

الت1خيص) حشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه حن أجل)

سقي حساحة)8)هكسارا لفائدة السيد)

الحاحل لبطاقة) عبد السال7 لخضر 

.GA9955(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)

7))أغسطس) بساريخ) ( ((1(1/3(45

العقار)) على  سيجرى  الذي  ((1(1

املسمى كميلي ذي حطلب السمفيظ)

بالج اعة) املسواجد  (6616 عدد)

املناصرة،) قيادة  املناصرة،) الت1ابية 

القنيطرة،) إقليم  بن نصور،) دائرة 

 (1(1 1))سبس 16) تاريخ) حن  ابسداء)

بمث) (،(1(1 أكسوبر) فاتح  إلى غاية 

الت1خيص) حشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه حن أجل)

سقي حساحة)1.3196)هكسارا لفائدة)

لبطاقة) الحاحل  فرينو  ع ر  السيد 

.G11(41(السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار

افسساح البمث العلني
حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)

7))أغسطس) بساريخ) ((1(1/3(87

العقار) على  سيجرى  الذي  ((1(1

الج اعي املدعو ازهانة باملكان املسمى)

دوار ازهانة السابع للج اعة الساللية)

إدارية) شهادة  ذي  الحدادة  ازهانة 

(،(1(1 يوليو) (16 بساريخ) (1459 رقم)

املسواجد بالج اعة الت1ابية الحدادة،)

دائرة احواز) إقليم احواز القينطرة،)

ابسداء) القنيطرة،) إقليم  القنيطرة،)

إلى غاية) ((1(1 1))سبس 16) حن تاريخ)

علني) بمث  (،(1(1 أكسوبر) فاتح 

بإنجاز) الت1خيص  حشروع  شأن  في 

حنه حن أجل سقي) ثقب وجلب املاء)

السيد) لفائدة  1)هكسارا  حساحة)

لبطاقة) الحاحل  يوسف  الزبطي 

.G541869(السعريف الوطنية
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11531 الجريدة الرسميةعدد)9)56 - 7))حمر7))144 )16)سبس 16)1)1)) 

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افسساح البمث العلني

حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)
7))أغسطس) بساريخ) ((1(1/3(84
العقار) على  سيجرى  الذي  ((1(1
الج اعي املس وقع ب زارع دوار الغوالم)
للج اعة) السابع  تيوكا  باب  ت  ج 
تيوكا) باب  فرقة  زيرارة  الساللية 
بساريخ (85 عدد) إدارية  شهادة   ذي 

 11)حارس)1)1)،)املسواجد بالج اعة)
الشراردة) دائرة  تيوكا،) باب  الت1ابية 
قاسم،) سيدي  إقليم  زيرارة  قيادة 
 (1(1 1))سبس 16) تاريخ) حن  ابسداء)
بمث) (،(1(1 أكسوبر) فاتح  إلى غاية 
الت1خيص) حشروع  شأن  في  علني 
بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه حن أجل)
لفائدة) هكسارا  (3.51 حساحة) سقي 
السيد كروحي حم د الحاحل لبطاقة)

.G(81(3(السعريف الوطنية
153

وكالة الحوض املائي لسبو

حلخص قرار
افسساح البمث العلني

حديرة) أصدرته  قرار  ب وجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح ج)
7))أغسطس) بساريخ) ((1(1/3(94
العقار) على  سيجرى  الذي  ((1(1
للج اعة) السابع  الفوارات  الج اعي 
الساللية أوالد العيا�سي ذي شهاردة)
يوليو) ((6 بساريخ) ((1 عدد) إدارية 
الت1ابية) بالج اعة  املسواجد  (،(1(1

سال،) إقليم  عاحر،) باشوية  عاحر،)

 (1(1 1))سبس 16) تاريخ) حن  ابسداء)

بمث) (،(1(1 أكسوبر) فاتح  إلى غاية 

الت1خيص) حشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء)حنه حن أجل)

سقي حساحة)1)هكسارا لفائدة السيد)

لبطاقة) الحاحل  بوحو�سى  بوشعيب 

.AB335881(السعريف الوطنية
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المدرسة الحسنية لألشغال العمومية
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