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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشهار القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تسح ل اإلدارة أية مسؤولية في ا يسعلق ب ض ون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE STUDIO YN

شركة ذات مسؤولية محدودة

رس الها : 222.222 درهم

مقرها االجس اعي : 8 زنقة مامون 

مح د املعاريف الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 219682

تبعا ملداوالت الج ع العام الغي2 

يوليو   15 بساريخ   املنعقد  العادي 

2)2)، قرر الشركاء بشركة ما يلي :

تخصيض  مشروع  على  املوافقة 

 122.222 ب بلغ  املشروع  راس ال 

 1222 درهم عن طريق اعادة شراء 

سهم م لوك للشركاء بهدف الغاءهم، 

وذلك بشرط عدم وجود معارضة يسم 

ابالغها من طرف الدائنين في االجال 

القانونية.

فت2ة املعارضة املصسوحة للدائنين 

تاريخ  من  ابسداء  يوما   22 هي 

السجارية  باملحك ة  القانوني  االيداع 

أغسطس   11 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2)2) وتاريخ هذا االعالن.

باملحك ة  تم  القانوني  االيداع 

بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

رقم  تحت   ،(2(2 أغسطس   11

.74(612

االيداع والنشر

املسي2

1 P

 STE CASABLANCA
PRESTATIONS

شركة مجهولة االسم
رأس الها : 222.222.)1 درهم

مقرها االجس اعي : 125 شارع عبد 
املومن الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 216212
بالدارالبيضاء

تبعا ملداوالت الج ع العام العادي 
املنعقد بساريخ 9) يونيو 2)2)، حيث 

تم تقرير ما يلي :
تجديد والية أعضاء مجلس ادارة 
تنسهي  التي  سنوات   6 ملدة  الشركة 
فالحيتها خالل اجس اع الج ع العام 
لل وافقة على البيانات املالية للسنة 

املنتهية في 21 ديس 23 5)2).
النجاز  الصالحيات  اعطاء 

االجراءات.
االدارة  مجلس  ملداوالت  تبعا 
تم   ،(2(2 يونيو   22 املنعقد بساريخ 

تقرير ما يلي :
تجديد والية رئيس مجلس االدارة 
في شخص السيد سعيد اح يدوش 
في مجلس  وذلك ملدة واليسه كعضو 
خالل  فالحيتها  تنسهي  التي  االدارة 
اجس اع الج ع العام لل وافقة على 
 21 البيانات املالية للسنة املنتهية في 

ديس 23 5)2).
النجاز  الصالحيات  اعطاء 

االجراءات.
تم االيداع القانوني بكسابة ضبط 
بالدارالبيضاء  السجارية  باملحك ة 
بساريخ فاتح سبس 23 2)2)، تحت رقم 

.744522
الرئيس

لاليداع والنشر

2 P

 STE CASABLANCA
PATRIMOINE

شركة مجهولة  االسم
راس الها : 21.222.222 درهم

مقرها االجس اعي : 125 شارع عبد  
املومن الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 1)56)2
بالدارالبيضاء

تبعا ملداوالت الج ع العام العادي 
املنعقد بساريخ 9) يونيو 2)2)، حيث 

تم تقرير ما يلي :
ب بلغ  الشركة  راس ال  تخصيض 
من  لسخصيضه  درهم   (6.522.222
 4.522.222 الى  درهم   21.222.222
مع خسائر  للسنافس  اضطرار  درهم 

سابقة.
النظام  من   6 املادة  تعديل 

االسا�صي للشركة.
اعطاء الصالحيات.

تم االيداع القانوني بكسابة ضبط 
بالدارالبيضاء  السجارية  باملحك ة 
بساريخ فاتح سبس 23 2)2)، تحت رقم 

.744521
ملخص قصد النشر

رئيس مجلس االدارة

3 P

 STE LEGACY
COMMUNICATION

شركة ذات مسؤولية محدودة
رس الها : 122.222  درهم

مقرها االجس اعي : 65) شارع 
الزرقطوني الطابق الساسع  

الدارالبيضاء
السجل السجاري رقم : 418585

تبعا ملداوالت الج ع العام الغي2 
يونيو   18 بساريخ   املنعقد  العادي 

2)2)، حيث تقرر ما يلي :

حصة   722 بيع  على  املصادقة 

لصائدة   MAKAN REAL ESTATE

السيد زكرياء محي الدين.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

الى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد.

تحيين القانون االسا�صي للشركة.

اعطاء الصالحيات.

االيداع القانوني تم بكسابة الضبط 

البيضاء  بالدار  السجارية  باملحك ة 

رقم  تحت   ،(2(2 يوليو   17 بساريخ 

.742141
املسي2

االيداع والنشر

4 P

STE MEGAFLEX
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد
رأس الها : 12.222.222 درهم

مقرها االجس اعي : زاوية زنقة 

الشغونط وزنقة ديزير باكاضال بولو 

الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 97)67 

بالدارالبيضاء

تقرر ما يلي تبعا لقرارات الشريك 

الوحيد املنعقد على شكل ج ع عام 

عادي بساريخ 22 يونيو 2)2).

للشركة  املسي2ين  تعيين  تجديد 

السيد مح د عيوش والسيدة نورة 

واحدة  سنة  ملدة  وذلك  الجديدي، 

مع فالحية ت ثيل الشركة والسوقيع 

على  املسي2ين  لكل  م نوحة  باس ها 

حدة.
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اعطاء الصالحيات.

باملحك ة  تم  القانوني  االيداع 

بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

رقم  تحت   ،(2(2 أغسطس   7

.74((58
مسي2

االيداع والنشر

5 P

STE FLOSIT
شركة مجهولة االسم

رس الها : 222.222.)1  درهم
مقرها االجس اعي :  القطب الجوي 

النوافر 42)2)  الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 122715

تبعا ملداوالت الج ع العام الغي2 

 (2 العادي للشركة املنعقد بساريخ  

يونيو 2)2)، تقرر ما يلي :

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة مجهولة االسم الى شركة 

مساه ة بسيطة.

االدارة  مجلس  أعضاء  اسسقالة 

الشركة :

السيد ماركو أنوني.

.SOL S.P.A شركة

.VIVISOL SRL شركة

السيد  العام  املدير  اسسقالة 

هشام بلكراب.

اسسقالة نائب املدير العام السيد 

ماركو بورونى.

تعيين اعضاء مجلس ادارة جدد، 

ملدة 2 سنوات وهم :

السيد ماركو أنوني الحافل على 

.YB672(175 جواز سصر رقم

روماريو  فوماغالي  ألدو  السيد 

رقم  سصر  جواز  على  الحافل 

.YA4544579

السيد ماركو بورونى الحافل على 

.YA96(2614 جواز سصر رقم

بلكراب  هشام  السيد  تعيين 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

الشركة،  كرئيس   BE6688(9 رقم 

ملدة 2 سنوات.

مجلس  اجس اع  ملداوالت  تبعا 

بساريخ املنعقد  الشركة   ادارة 

 2) يونيو 2)2) تقرر ما يلي :

تعيين السيد ماركو أنوني الحافل 

 YB672(175 رقم  سصر  جواز  على 

كرئيس مجلس ادارة، ملدة 2 سنوات.

بوروني  ماركو  السيد  تعيين 

رقم  سصر  جواز  على  الحافل 

YA96(2614 كنائب رئيس الشركة، 

ملدة 2 سنوات.

بكسابة  القانوني   االيداع  تم 

السجارية  باملحك ة  الضبط 

أغسطس   5 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2)2)، تحت رقم 222)74.
رئيس الشركة

لاليداع والنشر

6 P

STE MAROCALVIC
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رس الها : 12.222 درهم

مقرها االجس اعي : 2 زنقة ايت اورير 

الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 74747) 

بالدارالبيضاء

تبعا ملداوالت الج ع العام الغي2 

يوليو   12 بساريخ   املنعقد  العادي 

2)2)، تم تقرير ما يلي :

املصصي  محضر  على  املصادقة 

املسعلق ب ج وع ع ليات السصصية.

الصحص واملوافقة على حسابات 

السصصية.

ابراء املصصي واعصاءه من مهامه.

االعالن عن انتهاء السصصية.

النجاز  الصالحيات  اعطاء 

االجراءات.

االيداع القانوني تم بكسابة ضبط 

بالدارالبيضاء  السجارية  باملحك ة 

تحت   ،(2(2 أغسطس   (5 بساريخ 
رقم 742856.

ملخص قصد النشر

املصصي

7 P

STE TACHYON
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رس الها : 1.222.222 درهم

مقرها االجس اعي : 17 زنقة لشرونط 

بولو الدارالبيضاء

السجل السجاري رقم : 225191 

بالدارالبيضاء

الوحيد  الشريك  لقرارت  تبعا 

املنعقد على شكل ج ع عام عادي 

بساريخ 6) يونيو 2)2)، تقرر ما يلي :

للشركة  الثاني  املسي2  اسسقالة 

السيد ادريس فنهاجي.

اعطاء الصالحيات.

بكسابة  تم  القانوني  االيداع 

السجارية  باملحك ة  الضبط 

أغسطس   7 بساريخ  بالدارالبيضاء 

2)2)، تحت رقم 62))74.
مسي2

االيداع والنشر

8 P

 STE NEW ELECTRO

SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رس الها : 122.222 درهم

تأسيس شركة
ب وجب عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم   ،(2(2 يوليو   8 بساريخ 

ذات  لشركة  االسا�صي  القانون 

املسؤولية املحدودة بامل يزات السالية:

 STE NEW ELECTRO  : التس ية 

.SERVICE SARL AU
املقر الرئي�صي : رقم )9 حي النهضة 

اضافي 2.
في  حدد   : الشركة  رأس ال 

 1222 الى  مقسم  درهم   122.222

للحصة  درهم   122 بقي ة  حصة 

الواحدة.

الهدف االجس اعي : كهربائي.

العبا�صي  السيد  عين   : التسيي2 

غي2  ملدة  للشركة  مسي2ا  يوسف 

محدودة.

تكوين  أجل  من    %  5  : االرباح 
رفده  يسم  الباقي  قانوني  احسياطي 

تبعا لقرار الج ع العام.
السنة املالية : تبسدئ في فاتح يناير 
ديس 23 من كل سنة   21 في  وتنسهي 
ماعدا السنة االولى تبسدئ من تاريخ 

تسجيلها بالسجل السجاري.
سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  الرباط  ملدينة  السجاري 

.145412
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
سبس 23   ( بساريخ  بالرباط  السجارية 

2)2)، تحت رقم 19)2.
9 P

 STE MAADINE MODOUN
ALMAGHRIB

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
رس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : ع ارة 22 شقة 
رقم 8 زنقة موالي الحسن الوكيلي 

حسان الرباط
 DENOMINATION

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى   
قد   (2(2 أبريل   9 بساريخ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات شريك واحد.
الهدف االجس اعي : تهدف الشركة 

الى :
بيع وشراء املخلصات املعدنية.

شراء وبيع أي منسج معدني.
ج ع وفرز الحطام املعدني.

اعادة تدوير املنسجات املعدنية.
املنسجات  وتصدير  اسسي2اد 

املعدنية.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 الى  مقس ة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   122

كالسالي :
شاكي2 ياسين 1222 حصة.
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من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ماعدا السنة 
االولى التي تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 8 رقم  شقة   22 ع ارة   : املقر 
زنقة موالي الحسن الوكيلي حسان 

الرباط.
املسي2  : شاكي2 ياسين.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.144(77

10 P

STE APIMO SERVICE
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى    
االسسثنائي والنظام االسا�صي املحين 

2 أغسطس 2)2)، تم ما يلي :
للشركة  جدد  مسي2ان  تعيين 
السيد الحسين فدقي والسيد جون 

بوندو كايامبا.
للشركة  االسا�صي  النظام  تحيين 
وتعديل الصصول التي ش لها السغيي2.
كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 
باملحك ة السجارية بالرباط  الضبط  
تحت   ،(2(2 أغسطس   12 بساريخ 

رقم )12629.
11 P

 STE BY ALIYO
SARL AU

بساريخ  امل ضية  للعقود  طبقا 
تم تحرير القانون   ،(2(2 مارس   1(
الخصائص  ذات  لشركة  االسا�صي 
مارس   16 بساريخ  واملسجلة  السالية 

.(2(2
ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

املسؤولية املحدودة.
أشغال   : االجس اعي  الهدف 

مخسلصة.
الراس ال : 12.222 درهم مقس ة 
درهم   122 حصة من فئة   122 الى 

للحصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

الساسيس النهائي.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ماعدا السنة 

االولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر االجس اعي : حي القدس زنقة 

الشالالت رقم ))4 لعيايدة سال.

التسيي2 : علي بولعراب.

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بسال،  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.215(2

12 P

 STE DXT
SARL

 5 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى   

أغسطس  2)2)، بالرباط تم تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

م يزاتها كالسالي :

 STE DXT  : التس ية االجس اعية 

.SARL

خدمات   : الشركة  موضوع 

تكنولوجيا املعلومات.

بصصة عامة كل الع ليات املالية، 

السجارية والصناعية املرتبطة بشكل 

مباشر أو غي2 مباشر ب وضوع الشركة 

وكذا ج يع الع ليات من شأنها تن ية 

الشركة.

شارع   422  : االجس اعي  املقر 

الحسن الثاني شقة رقم 5 الرباط.
الراس ال : راس ال الشركة حدد 

على  مقس ة  درهم   122.222 في 

1222 حصة اجس اعية من فئة 122 

درهم للحصة.

 Mme FILALI TAMOUH

SOUKAINA  ...... 122 حصة.

 Mme HASSAN LAKHAL ....

922 حصة.

الشركة  التسيي2  عهد   : التسيي2 

 FILALI TAMOUH السيدة  الى 

.SOUKAINA

: تبسدئ من فاتح  السنة السجارية 

كل  من  ديس 23   21 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

املدة : 99 سنة.

باملحك ة  السجاري  السجل  رقم 

السجارية بالرباط 145142.

13 P

 STE AL ORZE NEGOCE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222 درهم

مقر االجس اعي : رقم 17 شارع 

االبطال شقة رقم 9 أكدال الرباط

 2 ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ يوم 

تم  الشركة  ب قر   ،(2(2 أغسطس 

االتصاق على السالي :

الحصص  ج يع  تصويت  تم 

يوسف  للسيد  وامل لوكة  للشركة 

للسيد  حصة   1222 املسطاوي 

يوسف السالمي.
اسسقالة السيد يوسف املسطاوي 

من مهام املسي2 للشركة.

السالمي  يوسف  السيد  تعيين 

مسي2 جديد  للشركة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم 1))126، 

بساريخ 6) أغسطس 2)2).

14 P

 STE  HIGHT AUTO LUX
SARL AU

ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ 

نظام  تكوين  تم   ،(2(2 يوليو   14

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�صي 

وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالسالي :

.HIGHT AUTO LUX : التس ية

الهدف : ت ارس الشركة االهداف 

السالية :

الجديدة  السيارات  اسسي2اد 

واملسسع لة.

االسسي2اد والسصدير.

اسسي2اد معدات واالت االفالح.

شقة   22 ع ارة   : املقر االجس اعي 
لوكيلي  أح د  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.

 12.222  : االجس اعي  رأس ال 

درهم مقسم الى 122 حصة قي ة كل 

واحدة 122 درهم.

السيد  تعيين  تم   : التسيي2 

عبد  املدك  الحليم  عبد  املذكوري 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الحليم 

ك سي2   A4(2159 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غي2 محدودة.

وضع  تم   : القانوني   االيداع 

الضبط  كسابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

السجل السجاري رقم 145521.

15 P

STE BUONO MARE
SARL AU

ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ 

تكوين  تم   ،(2(2 أغسطس   (7

نظام أسا�صي لشركة ذات املسؤولية 

وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالسالي :

.STE BUONO MARE : التس ية

الهدف : ت ارس الشركة االهداف 

السالية :

الصواكه  وتصدير  اسسي2اد 

والخضروات.

شراء وبيع املنسجات الغذائية.

نقل البضائع.
االول  الطابق   : االجس اعي  املقر 
الشقة رقم 5 الع ارة 94 زنقة نابولي 

املحيط الرباط.
 12.222  : االجس اعي  راس ال 

درهم مقسم الى 122 حصة قي ة كل 

واحدة 122 درهم.

تم تعيين السيد حرش   : التسيي2 

لبطاقة  الحامل  املهدي  الراس  

 XA111819 رقم  الوطنية  السعريف 

غي2  وملدة  للشركة  وحيد  ك سي2 

محدودة.

وضع  تم   : القانوني  االيداع 

الضبط  كسابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

السجل السجاري 145497.

16 P
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STE LABEL SEE
SARL AU

ب قس�صى ج ع عام اسسثنائي حرر 

في الرباط بساريخ 5) نون23 219)، قرر 

 LABEL SEE الشريك الوحيد للشركة

ش.م.م. ذات الشريك الوحيد ما يلي :

 2( من   : املقر االجس اعي  تحويل 

 7 ساحة أبو بكر الصديق شقة رقم 

شارع ع ر بن   18 اكدال الرباط الى 

الخطاب، شقة رقم ) اكدال الرباط.
القانون  من   4 املادة  تعديل 

االسا�صي للشركة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 7)1264 بساريخ 4 سبس 23 

.(2(2

17 P

STE GEOSAFIR
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

تاسيس شركة
ب قس�صى عقد عرفي أبرم بالبيضاء 

املسجل   ،(2(2 يوليو   17 بساريخ 

بنصس املدينة، تم وضع قوانين شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد لها امل يزات السالية :

 EL MOUSSAFIR  : الشركاء 

.MOHAMED JAMIL

 STE GEOSAFIR SARL  : االسم 

.AU

الهدف : تستهدف الشركة :

الطبوغرافية  الهندسة 

والدراسات السقنية.

 ،159 ع ارة   : االجس اعي  املقر 

 ،B مدخل  املنصور،  يعقوب  شارع 

شقة رقم 5، الطابق الثاني املعاريف 

الدارالبيضاء.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تاسيسها النهائي.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنسهي في 21 ديس 23.

122.222 درهم مجزأ   : الرأس ال 
درهم   122 1222 حصة من فئة  الى 
باك لها  مسددة  الواحدة،  للحصة 
 EL MOUSSAFIR : وم نوحة للسيد

.MOHAMED JAMIL
 EL السيد  تعيين  تم   : االدارة 
 MOUSSAFIR MOHAMED
JAMIL ك دير تاسي�صي للشركة ملدة 
السلطات  له  وخولت  غي2 محدودة، 
الواسعة للسصرف باسم الشركة في 
اثبات  واجب  بدون  الحاالت  ج يع 

سلطات خافة.
االرباح   تحديد  بعد   : االرباح 
لسكوين   %  5 تقسطع  الصافية 
ماعدا  الباقي  القانوني،  االحسياطي 
عليهم  يوزع  للشركاء  مغاير  قرار 
حسب نصيب كل منهم في الراس ال.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
السجارية  باملحك ة  الضبط 
أغسطس   11 بساريخ  بالدارالبيضاء 
2)2)، تحت رقم 525)74 والسجل 

السجاري رقم 468719.
بيان مخسصر

18 P

 STE FA-RID ELECTRO
SARL AU

تاسيس شركة
العرفي  العقد  شروط  حسب 
تم   ،(2(2 أغسطس   17 بساريخ 
لشركة  االسا�صي  النظام  تاسيس 
الوحيد  لشريك  املسؤولية  محدودة 

وذلك حسب امل يزات السالية :
 STE FARID ELECTRO : التس ية

.SARL AU
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية لشريك وحيد.
تجزئة املجاعرة   : املقر االجس اعي 

رقم 4)) جرف امللحة.
االجهزة  بائع   : والغاية  الغرض 

املنزلية.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل السجاري.

:122.222 درهم  رأس ال الخاص 
1222 حصة اجس اعية  مقس ة على 
في  حصة  لكل  درهم   122 فئة  من 

حوزة الشريك الوحيد :
الحامل  فريد  بنشقار  السيد 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

GN129724 ..... 1222 حصة .

من  ابسداء   : االجس اعية  السنة 
فاتح يناير الى 21 ديس 23 من كل سنة.
فريد  بنشقار  السيد   : املديرية 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم GN129724  ملدة غي2 محدودة.

باملحك ة  تم   : القانوني  االيداع 
بساريخ  بلقصي2ي  مشرع  االبسدائية 
السجل  رقم   ،(2(2 أغسطس   19

السجاري رقم 222.
19 P

 STE EKY TRAVAUX
SARL AU

تاسيس شركة
العرفي  العقد  شروط  حسب 
تم تاسيس   ،(2(2 يونيو   (2 بساريخ 
محدودة  لشركة  االسا�صي  النظام 
وذلك  الوحيد  لشريك  املسؤولية 

حسب امل يزات السالية :
 STE EKY TRAVAUX  : التس ية 

.SARL AU
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية لشريك وحيد.
دوار بني سنانة   : املقر االجس اعي 

ج اعة توغليت..
الغرض والغاية : نكوص.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل السجاري.

:122.222 درهم  رأس ال الخاص 
1222 حصة اجس اعية  مقس ة على 
في  حصة  لكل  درهم   122 فئة  من 

حوزة الشريك الوحيد :
الحامل  ياسين  القاديري  السيد 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

GJ8869   1222  حصة .
من  ابسداء   : االجس اعية  السنة 
فاتح يناير الى 21 ديس 23 من كل سنة.
السيد القاديري ياسين   : املديرية 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم GJ8869  ملدة غي2 محدودة.
باملحك ة  تم   : القانوني  االيداع 
  8 بساريخ  قاسم  سيدي  االبسدائية 
السجاري  السجل  رقم   ،(2(2 يوليو 

رقم 8491).
20 P

 STE. ESSEDRAOUY

NEGOCE

SARL

 السأسيس
العرفي  العقد  شروط  حسب 

تم تأسيس   ،(2(2 ف23اير   (1 بساريخ 

محدودة  لشركة  األسا�صي  النظام 

امل يزات  حسب  وذلك  املسؤولية 

السالية :

 STE.  : التس ية   -  1

.ESSEDRAOUY NEGOCE

شركة   : القانوني  الشكل   -  (

محدودة املسؤولية.

2 - املقر اإلجس اعي : دوار الشساونة 

قيادة الخنيشات.

4 - الغرض والغاية :

بيع املواد الصالحية.

من  ابسداء   سنة   99  : املدة   -  5

السجل  في  الشركة  تسجيل  تاريخ 

السجاري.

- 6 رأس املال الخاص : 122.222 

حصة   1222 على  مقس ة  درهم 

لكل  122درهم  فئة  من  إجس اعية 

حصة في حوزة الشريك الوحيد.

السيد السدراوي رضوان الحامل 

عدد الوطنية  السعريف  لبطاقة 

GJ54122  522 حصة.

السيد السدراوي مح د الحامل 

عدد الوطنية  السعريف  لبطاقة 

GJ1692 522 حصة.

-7 السنة اإلجس اعية : ابسداء من 

فاتح يناير إلى 21 ديس 23 من كل سنة.

السدراوي  السيد   : املديرية 

رضوان ملدة غي2 محدودة.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

 1( اإلبسدائية بسيدي قاسم بساريخ 

السجاري  السجل  رقم   (2(2 مارس 

.(8421

21 P 



عدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2))الجريدة الرسمية   11618

STE. E 2A LOGISTIQUE
السأسيس

العرفي  العقد  شروط  حسب 
تم تأسيس   ،(2(2 مارس   12 بساريخ 
محدودة  لشركة  األسا�صي  النظام 
امل يزات  حسب  وذلك  املسؤولية 

السالية :
 STE.E (A  : التس ية   -  1

.LOGISTIQUE
شركة   : القانوني  الشكل   -  (

محدودة املسؤولية.
عين  مركز   : اإلجس اعي  املقر   -  2

دريج وزان.
4 - الغرض والغاية :

نقل البضائع لحساب الغي2
بائع مواد  البناء.

كراء اآلآلت.
من  ابسداء   سنة   99  : املدة   -  5
السجل  في  الشركة  تسجيل  تاريخ 

السجاري.
6 - رأس املال الخاص : 122.222 
حصة   1222 على  مقس ة  درهم 
لكل  درهم   122 فئة  من  إجس اعية 

حصة في حوزة الشركاء :
السيد الزيتي عبد العزيز الحامل 
عدد الوطنية  السعريف  لبطاقة 

GM74911 حصة.
السيد الزيتي عبد العالي الحامل 
عدد الوطنية  السعريف  لبطاقة 

GM111669 حصة.
-7 السنة اإلجس اعية : ابسداء من 
فاتح يناير إلى 21 ديس 23 من كل سنة.
املديرية : السيد الزيتي عبد العزيز 

ملدة غي2 محدودة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع   
يونيو   15 بساريخ  بوزان  اإلبسدائية 

2)2) رقم السجل السجاري 1577.
22 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N°(8 RUE 12 V.N SIDI  KACEM

REDAMI
تأسيس شركة 

 (875 رقم  عرفي  عقد  ب قس�صى 
بساريخ 6 أغسطس 2)2) تم تأسيس 
محدودة،  مسؤولية   ذات  شركة 

شركة فردية، خصائصها كالسالي :

REDAMI : اإلسم السجاري
ش.د.م.م   : القانوني  الشكل 

-ش.ف.
املقر : تجزئة املنال رقم 86 سيدي 

قاسم.
الهدف الرئي�صي : 

مقاولة األشغال املخسلصة.
 البناء.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس.

رأس املال :122222 درهم مقس ة 
درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

لصائدة املالك الوحيد للشركة.
التسيي2 : رضوان السعيد.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة اإلبسدائية بسيدي 
قاسم يوم 5) أغسطس 2)2) تحت 
رقم  السجاري  السجل   (82 عدد 

.(8561
23 P

FIDUCIAIRE CHIHAB

N°(8 RUE 12 V.N SIDI  KACEM

 LEKOUS MATERIEL
AGRICOLE

تعديل في شركة
 LEKOUS لشركة  فردي  قرار 
MATERIEL AGRICOLE شركة ذات 
مارس   11 مسؤولية محدودة بساريخ 
مح د  شارع  الكائن  مقرها   ،(2(2

الخامس-الخنيشات، تقرر ما يلي :
الري  معدات  تجارة  إضافة 

ومسسلزماتها.
اسسي2اد وتصدير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  قاسم  بسيدي  اإلبسدائية 
عدد  تحت   (2(2 سبس 23   2

.(8225/279
24 P

STE. FRASSNI TOUR
SARL

الج ع  محضر  عقد  ب قس�صى 
بساريخ  املنعقد  اإلسسثنائي  العام 
شركة  شركاء  قرر   ،(2(2 يناير   9
مسؤولية  ذات   FRASSNI TOUR

محدودة ما يلي :

النقل  من  الشركة  نشاط  تغيي2 

السياحي إلى النقل السياحي والوطني 

ونقل املسسخدمين.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 

2)2) تحت عدد  4 أغسطس  بساريخ 

.126964

25 P

 STE. BB. TRANS

SARL AU

تأسيس
 18 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

القانون  وضع  تم   ،(2(2 يوليو 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة.

 التس ية : BB. TRANS ش.م.م.

الهدف :

نقل البضائع للغي2.

املقر اإلجس اعي : شارع عبد املومن 

إقامة املأمون رقم 12 حسان الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

حدد   : اإلجس اعي  الرأس ال 

مقسم  درهم    122.222.22 رأس ال 

حصة إجس اعية من فئة   1222 إلى 

122 درهم للواحدة مجزأ كالسالي :

السيد ابراهيم بوهو 1222 حصة 

إجس اعية من فئة 122 درهم.

السيد  طرف  من  الشركة  تسيي2 

لبطاقة  الحامل  بوهو  ابراهيم 

 ،JB278127 رقم  الوطنية  السعريف 

الساكن رقم 41 تجزئة مكسوبة اوالد 

هالل احصين سال.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 

2)2) تحت عدد  6 أغسطس  بساريخ 

.144985

26 P

ائس انية إني كاونساي 

ش.ذ.م.م

ت ارة املركز شارع الحسن الثاني انجل 6 ع ارة 
1 شقة رقم 2 الطابق األول

TEL : 25.27.64.12.18

شركة كغياسيون موبل
ش.ذ.م.م

 STE. CREATION MEUBLES
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

ب قس�صى أنظ ة الشركة املوقعة 
 (2(2 أغسطس   6 بساريخ  ت ارة  في 
مسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس  تم 
محدودة بشريك وحيد والتي خافيتها 

كالسالي :
شركةكغياسيون   : التس ية   /1

موبل ش.ذ.م.م.
هدف   : اإلجس اعي  الهدف   /(
الشركة داخل املغرب أو خارجه هو :
فناعة األثاث واملطابخ الحديثة.

الديكور الداخلي.
ومسسلزمات  الخشب  ألواح  بيع 

األثاث.
املالية  الع ليات  ج يع  وع وما 
أو  باملنقول  الصناعية  السجارية 
بالعقار املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 
لسطوير  اإلجس اعي  بالهدف  مباشر 

الشركة.
 2 :ماكازا رقم  املقر اإلجس اعي   /2

دوار أوالد عامر ت ارة.
4/ املدة : 99 سنة ابسداء من يوم 
تسجيل الشركة في السجل السجاري.

5/ رأس ال الشركة : تبث في مبلغ 
 1222 إلى  مقس ة  درهم   122.222
122 درهم  حصة إجس اعية من فئة 

للواحدة مقس ة كالسالي :
حصة   1222 بوفال  فيصل 

إجس اعية.
فيصل  تعيين  تم   : التسيي2   /6
بوفال مسي2 وحيد للشركة وذلك ملدة 

غي2 محدودة.
قبلت   : اإلجس اعي  السوقيع   /7
بوفال  فيصل  املسي2  توقيع  الشركة 

لج يع العقود التي تسعلق بها.
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من فاتح   : السنة اإلجس اعية   /8

يناير إلى 21 ديس 23 .

تم اإليداع   : اإليداع القانوني   /  9

بس ارة  باملحك ة اإلبسدائية  القانوني 

رقم   (2(2 سبس 23  فاتح  بساريخ 

السجل السجاري 122567.
 للنشر والبيان

27 P 

TMMJ
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

حرر  عرفي  عقد  ب قس�صى   : أوال 

بصرنسا بساريخ 4) أغسطس 2)2) تم 

ذات  لشركة  األسا�صي  النظام  وضع 

امل يزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

السالية في ا يلي :

.TMMJ : التس ية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

البيع،   : هي  الشركة  من  الغاية 
العقاري  والت2ويج  السأجي2  الس لك، 

وامل سلكات  واألرا�صي  للعقارات 

السجارية.

شقة  شارع األبطال،   ،15  : املقر 

رقم 4، أكدال الرباط.

سنة   99 حددت مدتها في   : املدة 

اعسبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

رأس املال الج اعي : 122.222.22 

درعهم املوزع ك ا يلي :
سي ون  ستيصان  أوزان  السيد 

 1222 درهم   122.222.22 ألصريد 

حصة.

تسي2 الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد أوزان ستيصان سي ون ألصريد 

ملدة غي2 محددة.

فاتح  بين  ما   : الج اعية  السنة 

يناير إلى مسم ديس 23.

القانوني  اإليداع  تم  لقد   : ثانيا 

باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

.2224

 28 P

 MERZ AND MCLELLAN
 CONSULTING ENGINEERS

LIMITED
شركة ذات مسؤولية محدودة 
مسجلة ب وجب قوانين امل لكة 

املسحدة
رأس الها : 1222 جنيه است2ليني
املقر اإلجس اعي : امل لكة املسحدة

الوحيد  املساهم  لقرار  I-وفقا 
بساريخ 2) ف23اير 2)2)، تقرر ما يلي :

 MMCEL املغربي  الصرع  حل 
قبل  من   MOROCCO BRANCH

السلطات املغربية.
 MILES BARNARD إقالة السيد 
 MMCEL املغربي  للصرع  ك دير 

.MOROCCO BRANCH
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -II
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 (2(2 يوليو  فاتح  في  بالدارالبيضاء 

تحت رقم 72781.
من أجل املسسخرج واإلشارة

مجلس اإلدارة

29 P

ATLAS TC
SARL

املقر اإلجس اعي : الرباط حسان 
موالي اح د الوكيلي الع ارة 22 

الشقة 8 
تأسيس شركة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�صى 
تم تأسيس شركة   (2(2 يوليو   (5  

ATLAS TC ذات مسؤولية محدودة
الهدف اإلجس اعي : 

نجارة االملنيوم.
وأنظ ة  املراقبة  كامي2ات  تثبيت 

الح اية.
ج يع األشغال املخسلصة في البناء.

املواد  ج يع  وتصدير  اسسي2اد 
واآلليات التي لها عالقة مباشرة أو غي2 

مباشرة بنشاط الشركة.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   122

بين الشركاء على الشكل السالي :

السيد حسن اشنيسح 522 حصة.
السيد عبد الرزاق الطاهري 522 

حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل .
الرزاق  عبد  السيد   : املسي2 

الطاهري.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

بالرباط 145471.
30 P

DRAA HYGIENE SERVICE
رأس ال اإلجس اعي : 122.222.22 

درهم
مقرها اإلجس اعي : حي ايت اكضيف 

الجديد رقم 68 أو زنقة فصرو 
ورزازات
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
تم   ،(2(2 يوليو   12 يوم  بورزازات 
وضع القانون األسا�صي للشركة ذات 

الس ات السالية :
 STE. DRAA HYGIENE : التس ية

SERVICE ش.م.م.
الهدف :

السنظيف  أشغال  مقاول 
والسعقيم.

املدة : 99 سنة ابسداءمن تأسيسها 
النهائي.

 : اإلجس اعي  الرأس ال 
 122 درهم مقسم إلى   122.222.22
 1.222 فئة  من  إجس اعية  حصة 
بكاملها  حررت  واحدة،  لكل  درهم 

ومنحت مقابل الشريك الوحيد:
السيد مح د النادي برا�صي 122 

حصة.
تم تعيين السيد مح د   : التسيي2 
للشركة وملدة  برا�صي مسي2ا  النادي 

غي2 محدودة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.

تم   : القانوني  اإليداع 
املحك ة  لدى  القانوني  اإليداع 
يوليو   (9 بساريخ  اإلبسدائيةبورزازات 

2)2) تحت رقم 65).
ملخص قصد النشر

31 P

شركة ايت بلقاس للبناء
ش.م.م

STE. AIT BLKASS BATIMENT
ش.م..م

رأس الها اإلجس اعي : 622.222.22 
درهم

مقرها اإلجس اعي : رقم 224 تجزئة 
ش س II الطابق األر�صي ورزازات

تأسيس
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
تم   ،(2(2 مارس   5 يوم  بورزازات 
وضع القانون األسا�صي للشركة ذات 

الس ات السالية :
 STE. AIT BLKASS  : التس ية 

BATIMENT ش.م.م.
الهدف :

مقاولة أشغال البناء املخسلصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة   

تأسيسها النهائي.
الرأس ال اإلجس اعي : 622.222.22 
حصة   622 إلى  مقسم  درهم 
درهم   1.222 فئة  من  إجس اعية 
حررت بكاملها ومنحت  لكل واحدة، 

مقابل الشركاء :
السيد زروقي اح د 262 حصة.
السيد زروقي ياسين 42) حصة.

تم تعيين السيد زروقي   : التسيي2 
اح د مسي2ا للشركة.

في  ياسين مشارك  والسيد زروقي 
التسيي2 للشركة ملدة 2 سنوات. 

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 
 (2(2 أغسطس   7 بساريخ  بورزازات 

تحت رقم 77).
ملخص قصد النشر

32 P
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 SOCIETE AHL AHMED
 BABA D’IMPORT D’EXPORT

DE L’INDUSTRIE
ET DU COMMERCE

SOBIEC S.A
تعديالت قانونية

اإلسسثنائي  العام  الج ع  إثر  على 
 SOCIETE AHL شركة  ملساهمي 
 AHMED BABA D’IMPORT
 D’EXPORT DE L’INDUSTRIE
 ET DU COMMERCE SOBIEC
البالغ رأس الها  S.A شركة مجهولة، 
6.622.222.22 درهم والكائن مقرها 
اإلجس اعي بالعيون، شارع كطالونيا، 

رقم 2)، ص.ب 1)، تقرر ما يلي :
اإلدارة  مجلس  أعضاء  تعيين 
السيد سيدي مح د الشيخ الركيبي، 
والسيد ع ر الركيبي، والسيد سيدي 

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

وتجديد مهامه.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة اإلبسدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(2 سبس 23  بساريخ2 

.(2(2/(227
33 P

إستثمار ومساهمة عربية 
إفريقية

شركة مساه ة
رأس مالها : 222.22.)) درهم

املقر الرئي�صي : 25، زنقة النسرين، 
بوسيجور الدارالبيضاء

سجل تجاري رقم 55669
زيادة في رأس املال

- إن الج ع العام الغي2 العادي   1
استث ار  شركة   في  لل ساه ين 
املنعقد  إفريقية  عربية   ومساه ة 
قرر  قد   (2(2 يناير   (( بساريخ 
زيادة في رأس املال اإلجس اعي ب بلغ 
وذلك برفعه من  درهم،   (.822.222
 ((.222.222 إلى   19.(222.222
 (8.222 إفدار  طريق  عن  درهم، 
للواحد،  درهم   122 بقي ة  سهم 
تكستب نقدا ويحرر الربع على األقل 

عند اإلكسساب.

للشركة  اإلداري  املجلس  إن   (-
2)2) فد أثبت  يوليو   (1 املنعقد في 
رأس  في  للزيادة  النهائي  السحقيق 
إلى   19.(22.222 من  وذلك  املال 
الصصل  وغي2  درهم،   ((.222.222
وكذلك  األسا�صي،  النظام  من   6
األسا�صي  النظام  على  املصادقة 

بكامله بعد تعديله طبقا للقانون.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم    2-
ب دينة  السجارية  املحك ة  ضبط  
الدارالبيضاء بساريخ 4 سبس 23 2)2) 

تحت رقم 744947.
للخالفة والنشر
مصوض الج ع

34 P

 SOCIETE AGENCE DE
CONFIANCE ASSIF ELMAL

SARL AU
 18 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
الشريك  قرر   ،(2(2 أغسطس 

الوحيد في الشركة ما يلي:
تغيي2 مسي2 الشركة.

السيد  القديم  املسي2  استسقالة 
جغي2 بيه وتعيين السيد جغي2 ج ال 

ك سي2 جديد للشركة .
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
القانوني بكسابة الضبط لدى املحك ة 
اإلبسدائية بامنسانوت بساريخ ) سبس 23 

2)2) تحت رقم8)2/2)2).
35 P

MATUSOL
شركة في طور السصصية

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد 

رأس الها : 122.222.22 درهم
املقر الرئي�صي : رقم )2، زنقة ابن 
يعلى اإلفراني-راسين الدارالبيضاء

سجل تجاري رقم 5)4)25
تعريف جبائي رقم 18792224

حل مسبق ألوانه
إن الج ع العام الغي2 العادي لحل 
ف23اير   (2 بساريخ  املنعقد  الشركة 

2)2) قد :

قرر الحل املسبق ألوانه للشركة 

 .MATUSOL

عين ك صصي للشركة السيد عبد 

اإلله الع ارتي.

حدداملقر للسصصية بالدارالبيضاء 
اإلفراني- يعلى  ابن  زنقة   ،2( رقم 

راسين.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

ب دينة  السجارية  املحك ة  ضبط 

الدارالبيضاء بساريخ 17 مارس 2)2) 

تحت رقم 724642.
للخالفة والنشر

املصصي

36 P

ائس انيةسوفيكاس 

 SOFIGAS

ش.م.م

مكسب املحاسبة واإلستشارة

رقم 28 إقامة جنان عالل شارع طارق بن زياد 

ت ارة

شركة الحوض
AL HOUD

ذات املسؤولية املحدودة ش.م.م

رأس الها : 22.222) درهم

مقرها اإلجس اعي : لواللدة شارع 

الحسن األول كلم 1,5 ت ارة

سجلها السجاري : 47287 الرباط

الغي2  العام  الج ع  ب قس�صى 

قرر   (2(2 يوليو   6 بساريخ  العادي 

ش.م.م  الحوض  شركة  شركاء 

السعديالت الثالية :

السيد  فوت   : الحصص  تصويت 

لحسن اد الحوض إلى كل من :

 1222 السيد ابراهيم اد الحوض 

للواحدة  درهم   122 حصة من فئة 

ب ا قدره 122.222 درهم.

 752 الحوض  اد  مح د  السيد 

للواحدة  درهم   122 حصة من فئة 

ب ا قدره 75.222 درهم.

حيث يصبح الرأس ال اإلجس اعي 

إلى  مقس ة  درهم   (22.222 هو 

درهم   122 فئة  من  حصة   (222

للواحدة في حوزة :

 1222 السيد ابراهيم اد الحوض 
حصة ب ا قدره 122.222 درهم.

 1222 اد الحوض  السيد مح د 
حصة ب ا قدره 122.222 درهم.

تعيين السيد ابراهيم اد الحوض 
مسي2ا الشركة ملدة غي2 محدودة.

اسسقالة السيد مح د اد الحوض
من منصبه ك سي2 للشركة.
ت ديد الغرض من الشركة :

- نقل ومناولة ج يع البضائع.
- النقل املسخصص عالي السقنية.

محددة  لوجستية  حلول   -
مخسلصة.

 مناولة ثقيلة.
 7  6،2 الصصلين  فياغة  تغيي2  

و12 من النظام األسا�صي للشركة.
تعديل القانون األسا�صي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
سبس 23   2 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2)2) تحت رقم )12627.
عن النسخة والنص
ائس انيةسوفيكاس

37 P

 OTHMANE ZEROUALI
ARCHITECTE OZA

تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�صى 
تم تأسيس شركة   (2(2 يونيو   22  
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد خصائصها كالسالي :
 OTHMANE  : الشركة  تس ية 
 ZEROUALI ARCHITECTE OZA
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك واحد.
الغرض الرئي�صي :

م ارسة مهنة املهندس املع اري.
شارع عبد   (2(  : املقر اإلجس اعي 

املومن رقم 5 الدارالبيضاء.
تاريخ  من  تبدأ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
الشركة في 12.222 درهم مقس ة إلى 
122 حصة بقي ة 122 درهم للحصة 

الواحدة.
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التسيي2 : يسي2 الشركة.

بوخال،  الزروالي  عث ان  السيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.BE771772

الشركة مسجلة بالسجل السجاري 

باملحك ة   467295 رقم  تحت 

 (4 بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

يوليو 2)2).

ب ركز  القانوني  اإليداع  تم 

اإلستث ار الجهوي بالدارالبيضاء.

38 P

KADLINS
تأسيس شركة

 2 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تم تأسيس شركة ذات   (2(2 يونيو 

مسؤولية محدودة خصائصها كالسالي 

شركة   KADLINS  : الشركة  تس ية 

ذات مسؤولية محدودة.

الغرض الرئي�صي :

املساه ة واإلستث ار.

اإلستشارات املالية واإلست2اتيجية.

شارع   (2(  : اإلجس اعي  املقر 

األر�صي  الطابق   5 رقم  املومن  عبد 

الدارالبيضاء.

تاريخ  من  تبدأ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

مقس ة  درهم   12.222 في  الشركة 

درهم   122 بقي ة  حصة   1222 إلى 

للحصة الواحدة.

التسيي2 : يسي2 الشركة.

الحاملة  لعبي،  أمل  السيدة 

.C272722 للبطاقة الوطنية رقم

الشركة مسجلة بالسجل السجاري 

باملحك ة   4664(5 رقم  تحت 

 (2 بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

يوليو 2)2).

ب ركز  القانوني  اإليداع  تم 

اإلستث ار بالدارالبيضاء.

39 P

PRO’WORK’IN
SARL AU

NKB
S.A.R.L

تغيي2ات مخسلصة
على إثر مداوالت الج عية العامة 
اإلسسثنائية املنعقدة بساريخ 14 يوليو 
 NKB شركة  مساه وا  قرر   ،(2(2
SARL والتي يوجد مقرها ب 46 شارع 
الرباط  أكدال   12292.( رقم  عقبة 

السغي2ات السالية :
تغيي2 مسي2 الشركة :

كريم  بنس ينة  السيد  إسسقالة 
وتعيين مسي2 جديد لشركة فديغي 

نور.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 23   2 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2)2) تحت رقم 126298.
40 P

شركة بافاص
SOCIETE B.A.F.A.S.E 

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
S.A.R.L

تعديل املوضوع اإلجس اعي
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
 (2(2 أغسطس   18 بساريخ  املنعقد 
لشركة بافاص شركة ذات املسؤولية 
 122222.22 رأس الها  املحدودة 
 84 رقم  اإلجس اعي  مقرها  درهم، 

تجزئة تافياللت الرشيدية.
املكسب  تشكيل  بعد  وذلك  قرر 

املسكون من السادة :
السيد امح د بن عدو مسي2.

السيد الحسن بن عدو مساهم.
السيد يوسف بن عدو مساهم. 
السيد مبارك بن عدو مساهم.
السيد أح د بن عدو مساهم.

ما يلي :
اإلجس اعي  املوضوع  تعديل 

للشركة وذلك ب :
إضافة النشاط السالي :

بيع مواد البناء.
السيد امح د   : املسي2   : التسيي2 

بن عبدو.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

بساريخ  بالرشيدية  اإلبسدائية 

رقم  تحت   (2(2 أغسطس   (8

.(2(2/(21

41 P

 FILALI MAGREB

EMBALLAGE - FME

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

سجل تجاري عدد 5)625

تأسيس شركة
ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ 

تم إنشاء شركة   ،(2(2 2 أغسطس 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

بالخصائص السالية :

 FILALI MAGREB   : التس ية 

م  م  ش   ،EMBALLAGE - FME

بشريك وحيد.

واالسسي2اد،  السصدير   : الغرض 

عامة  وبصصة  السغليف،  تصنيع 

املالية،  مخسلف الع ليات السجارية، 

ترتبط  التي  واملنقولة  العقارية 

بالنشاطات املذكورة أعاله من شأنها 

أن تساهم في ن و الشركة.

 6 رقم  فاس،   : االجس اعي  املقر 

تجزئة أمنية طريق عين الس ن م ج، 

فيال.

املدة : 99 سنة.

رأس ال : 122.222 درهم مقس ة 

درهم   122 حصة بقي ة   1222 على 

فياللي  علية  لصائدة  حصة  لكل 

املقدام.

: من طرف السيدة علية  التسيي2 

فياللي املقدام ملدة غي2 محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أغسطس   21 السجارية بصاس بساريخ 

2))، تحت رقم 214).
نسخة موجزة مسل ة

قصد البيان والسبليغ

42 P

COMPTOIR BTP TEMARA
SARL

تأسيس شركة 
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
تأسيس  تم   ،(2(2 6) أغسطس 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص السالية :
 COMPTOIR شركة   : التس ية 
شركة   BTP TEMARA SARL

محدودة املسؤولية.
الهدف داخل وخارج املغرب :

وبيع املعدات وج يع مواد  شراء 
البناء.

شراء وبيع ج يع مواد العقاقي2.
ج يع أع ال البناء والجبص.

ج يع أع ال النجارة من الخشب 
واألملنيوم والصباغة والزجاج.

أشغال مخسلصة.
الطابق   (( (/1  : املقر االجس اعي 
السصلي تجزئةبرومو سيد عين عسيق، 

ت ارة.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.
محدد   : االجس اعي  الرأس ال 
 122 إلى  قس ت  درهم   12.222 في 
122 درهم  حصة اجس اعية من فئة 
ك ا  ومحررة  مكستبة  كلها  للواحدة 

يلي :
حصة   52 خالد  خلقي  السيد 

اجس اعية.
حصة   52 سعيد  خلقي  السيد 

اجس اعية.
املج وع : 122 حصة اجس اعية.

حصة   122  : االجس اعية  السنة 
اجس اعية.

السنة   : االجس اعية  السنة 
االجس اعية تبسدئ في الصاتح من يناير 

لسنسهي في 21 من ديس 23.
التسيي2 : عين تسيي2 الشركة وملدة 

غي2 محدودة.
السيد خلقي خالد، مزداد بساريخ 
1995، رقم بطاقة السعريف  يناير   8
الوطنية AD(424(7، الساكن : دوار 

بنافر الجنوبي رقم 58 ت ارة.
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بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بس ارة  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   ،(2(2 سبس 23   ( بساريخ 

.2876
سجل تجاري رقم 122622.

ألجل النشر والسبليغ

43 P

M2CO
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
11 أغسطس 2)2) بالرباط قد تم :

 M(CO SARL  : شركة  تأسيس 
.AU

والتي تح ل الخصائص السالية :
.M(CO : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة من شريك واحد.

الهدف االجس اعي : بيع مواد البناء 
وأشغال البناء.

 122.222  : الشركة  راس ال 
درهم.

46 شارع  رقم   : املقر االجس خاعي 
عقبة شقة ) أكدال الرباط.
التسيي2 : الشرفاوي ع ر.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

بالرباط.
44 P

AMAJID
SARL AU

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

) يوليو 2)2) بالرباط قد تم :
 AMAJID SARL شركة  تأسيس 

.AU
والتي تح لد الخصائص السالية :

.AMAJID : التس ية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة من شريك واحد.
الهدف االجس اعي : أشغال البناء.
رأس ال الشركة : 12.222 درهم.

شارع   46 رقم   : االجس اعي  املقر 
عقبة شقة ) أكدال، الرباط.

التسيي2 : العناني امجيد.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  السجاري  بالسجل  القانوني 

املحك ة السجارية بالرباط.
45 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 252792(978
GSM : 2661(59646

STE DIASSRA AGRI
SARL AU

العنوان : دوار دياسرة الشوافع، 
سوق األربعاء
RC : 26655

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
7) أغسطس 2)2) واملسجل بسوق 
أغسطس   (7 بساريخ  الغرب  األربعاء 
األسا�صي  القانون  وضع   ،(2(2
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

DIASSRA AGRI حيث تم ما يلي :
تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

السالية :
.DIASSRA AGRI : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 122.222 في  حدد   : املال  رأس 
فس ة   1222 إلى  مقس ة  درهم 
اجس اعية من فئة 122 درهم لصائدة :

 1222 البشاني  ح يد  السيد 
حصة.

الهدف : تسيي2 واسسغالل األرا�صي 
الصالحية.

دياسرة  دوار   : االجس اعي  املقر 
الشوافع، سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.
ح يد  السيد  عين   : التسيي2 

البشاني مسي2 للشركة.
بكسابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
 ،(2(2 أغسطس   21 بساريخ  أربعاء 
الت2تيبي  بالسجل   2(9 رقم  تحت 

و6655) بالسجل السحليلي.
46 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 252792(978

GSM : 2661(59646

STE TRANQUIL TRAVAUX
SARL AU

العنوان : دوار أوالد عبد السالم 

سيدي مح د لح ر، سوق األربعاء

RC : 26653

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
17 أغسطس 2)2) واملسجل بسوق 

أغسطس   (6 بساريخ  الغرب  األربعاء 

األسا�صي  القانون  وضع   ،(2(2

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

تم  حيث   TRANQUIL TRAVAUX

ما يلي :

تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

السالية :

 TRANQUIL  : التس ية 

.TRAVAUX

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
 122.222 في  حدد   : املال  رأس 

قس ة   1222 إلى  مقس ة  درهم 

اجس اعية من فئة 122 درهم لصائدة :

السيد حسن ح ي2ي 522 حصة.

السيد عبد اللطيف شحي ة 522 

حصة.

األشغال  في  مقاول   : الهدف 

املخسلصة.

أوالد عبد  دوار   : املقر االجس اعي 
سوق  لح ر،  السالم سيدي مح د 

األربعاء.

املدة : 99 سنة.

حسن  السيد  عين   : التسيي2 

ح ي2ي وعبد اللطيف شحي ة مسي2 

للشركة.

بكسابة  تم  القانوني  اإليداع 
بسوق  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

أغسطس   (8 بساريخ  الغرب  أربعاء 

بالسجل   2(8 رقم  تحت   ،(2(2

الت2تيبي و6652) بالسجل السحليلي.

47 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 252792(978

GSM : 2661(59646

STE DOUNIA ALAE TRANS

SARL AU

العنوان : دوار أوالد يحي غرباوة، 

سوق األربعاء

RC : 26657

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

6) أغسطس 2)2) واملسجل بسوق 

أغسطس   (7 بساريخ  الغرب  األربعاء 

األسا�صي  القانون  وضع   ،(2(2

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

 DOUNIA ALAE وحيد  بشريك 

TRANS حيث تم ما يلي :

تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

السالية :

 DOUNIA ALAE  : التس ية 

.TRANS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 122.222 في  حدد   : املال  رأس 

فس ة   1222 إلى  مقس ة  درهم 

اجس اعية من فئة 122 درهم لصائدة :

 1222 ديابي  الحسين  السيد 

حصة.

نقل املسسخدمين ونقل   : الهدف 

البضائع.

دوار أوالد يحيى   : املقر االجس اعي 

عرباوة، سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.

التسيي2 : عين السيد ح زة ديابي 

بطاقسه GB(55147 مسي2 للشركة.

بكسابة  تم  القانوني  اإليداع 

بسوق  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 ،(2(2 أغسطس   21 بساريخ  أربعاء 

الت2تيبي  بالسجل   222 رقم  تحت 

و6657) بالسجل السحليلي.

48 P
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

 AV CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

TEL : 252792(978

GSM : 2661(59646

 STE YOUSSEF PERNOV

AGRI
SARL AU

العنوان : دوار أوالد ح دان قرية 

بنعودة، سوق األربعاء

RC : 26659

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

7) أغسطس 2)2) واملسجل بسوق 

 ،(2(2 أغسطس   (7 بساريخ  األربعاء 

لشركة  األسا�صي  القانون  وضع 

 YOUSSEF ذات مسؤولية محدودة 

PERNOV AGRI حيث تم ما يلي :

تأسيس لشركة تح ل الخصائص 

السالية :

 YOUSSEF PERNOV  : التس ية 

.AGRI

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 122.222 في  حدد   : املال  رأس 

فس ة   1222 إلى  مقس ة  درهم 

اجس اعية من فئة 122 درهم لصائدة :

 522 اكراك  بوعائشة  السيد 

حصة.

السيد ابراهيم اكراك 522 حصة.

نقل املسسخدمين ونقل   : الهدف 

البضائع.

املقر االجس اعي : دوار أوالد ح دان 

قرية بنعودة، سوق األربعاء.

املدة : 99 سنة.

بوعائشة  السيد  عين   : التسيي2 

اكراك مسي2 للشركة.

بكسابة  تم  القانوني  اإليداع 

بسوق  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

أغسطس   21 بساريخ  الغرب  أربعاء 

بالسجل   221 رقم  تحت   ،(2(2

الت2تيبي و6659) بالسجل السحليلي.

49 P

STE AJAD TRAV
SARL AU

AU CAPITAL DE 1.000.000 DHS
السأسيس

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
تم تأسيس شركة   ،(219 7 نوف 23 
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد بامل يزات السالية :
 STE AJAD TRAV  : التس ية 

.SARL AU
السعدين  حي   : االجس اعي  املقر 

بلوك س الزنقة 12 رقم )1 كل يم.
الهدف : أشغال مخسلصة + وسيط 

تجاري.
درهم   1.222.222  : الرأس ال 
12.222 حصة من فئة  مقس ة على 

122 درهم.
السيد عبدين الكنتي،   : الشركاء 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم JA125(98 ب 12222 حصة.
عبدين  السيد  تعيين   : التسيي2 
الكنتي ك سي2 وحيد للشركة، وسيسم 
لل سي2  الوحيد  اإلمضاء  اعس اد 
باإلدارات  املسعلقة  للوثائق  بالنسبة 
الع ومية وشبه الع ومية واإلدارات 

املالية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ديس 23   4 بساريخ  بكل يم  االبسدائية 

219)، تحت رقم 512.
50 P

DESERT LAB PROD
تاسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
تبعا للعقد العرفي بساريخ 18 يوليو 
2)2)، تم وضع قوانين الشركة ذات 

امل يزات السالية :
.DESERT LAB PROD : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

أنواع األنشطة  ج يع   : املوضوع 
املرتبطة باالنساج الس عي البصري.

وال23امج  األفالم  وتوزيع  إنساج 
السلصزيونية ..... الخ.

قي2اوان،  شارع   : الرئي�صي  املقر 
ع ارة رقم 2، الطابق 2، الشقة رقم 

6، العيون.
الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 
حصة من   1222 إلى  درهم مقس ة 
مقس ة  للواحدة،  درهم   122 فئة 

كاآلتي :
االدري�صي  ج ال  مح د  السيد 

492 حصة.
االدري�صي  ج ال  ابتسام  السيدة 

512 حصة.
تسي2 من طرف السيدة   : اإلدارة 

ابتسام ج ال االدري�صي.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
بساريخ فاتح سبس 23 2)2)، تحت رقم 
وتم تسجيلها السجاري   (2(2/(212

تحت الرقم السحليلي عدد 2795).
51 P

MEET SERVICES
تاسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم واحد
بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
9) أغسطس 2)2)، تم وضع قوانين 

الشركة ذات امل يزات السالية :
.MEET SERVICES : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة ب ساهم واحد.

الخدمات  تقديم   : املوضوع 
بسكنولوجيا  املسعلقة  واالستشارات 
السلكية  واالتصاالت  املعلومات 
وتطوير  تص يم  والالسلكية 

السطبيقات......الخ.
املقر الرئي�صي : زنقة بوملان رقم 87 

حي خط الرملة 21، العيون.
الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 
1222 حصة من  درهم مقس ة على 
ي لكها  للواحدة،  درهم   122 فئة 

بالكامل السيد بوكر رشيد.
بوكر  طرف  من  تسي2   : اإلدارة 

رشيد.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
تحت رقم   ،(2(2 سبس 23   2 بساريخ 
وتم تسجيلها بالسجل   (2(2/(252
السحليلي عدد  الرقم  السجاري تحت 

.2(855
52 P

 LAMBARKI SOKAJA

TRAVAUX
تاسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم واحد
فاتح  بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،(2(2 سبس 23 

الشركة ذات امل يزات السالية :

 LAMBARKI SOKAJA : التس ية

.TRAVAUX

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة ب ساهم واحد.

وتسويق  اسسي2اد   : املوضوع 

مواد التشحيم،  ج يع قطع الغيار، 

البطاريات وإطار العجالت..........الخ.

االفالح امليكانيكي.

مريم،  اللة  حي   : الرئي�صي  املقر 

بوجدور.

الرأس ال :  حدد في مبلغ 122.222 

1222 حصة من  درهم مقس ة على 

ي لكها  للواحدة،  درهم   122 فئة 

بالكامل السيد ح ادي املباركي.

السيد  طرف  من  تسي2   : اإلدارة 

ح ادي املباركي.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

تحت رقم   ،(2(2 سبس 23   2 بساريخ 

)25)/2)2)، وتم تسجيلها بالسجل 

 : السجاري تحت الرقم السحليلي عدد 

.2(852

53 P

CABLES ET PYLONES

DU MAROC - CAPYLOMA
الزيادة في رأس ال الشركة

 CABLES ET PYLONES : التس ية

.DU MAROC - CAPYLOMA

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
زنقة بودنيب رقم   : املقر الرئي�صي 

)6 حي خط الرملة 21، العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 

122.222.222 درهم.
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الج ع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
 ،(2(2 4 سبس 23  الغي2 عادي بساريخ 

قرر السيد قاسيمي العربي ما يلي :
من  الشركة  رأس ال  من  رفع 
 5.222.222 إلى  درهم   122.222

درهم.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
تحت رقم   ،(2(2 سبس 23   4 بساريخ 

.(261/(2(2
54 P

 LES GRANDS RESEAUX
 DIVERS DE GENIE CIVIL

LAAYOUNE - GRDGCL
الزيادة في رأس ال الشركة

 LES GRANDS  : التس ية 
 RESEAUX DIVERS DE GENIE

.CIVIL LAAYOUNE - GRDGCL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
زنقة بودنيب رقم   : املقر الرئي�صي 

)8 حي خط الرملة 21 العيون.
مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 

122.222.222 درهم.
الج ع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
 ،(2(2 4 سبس 23  الغي2 عادي بساريخ 

قرر السيد قاسيمي العربي ما يلي :
من  الشركة  رأس ال  من  رفع 
 12.222.222 إلى  درهم   122.222

درهم.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(2 سبس 23   4 بساريخ 

.(26(/(2(2
55 P

STE ME TRA PROUD
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية
بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�صى 
وضع  تم   ،(2(2 سبس 23   7 بساريخ 
القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :

أع ال مسنوعة الكهرباء   : الهدف 
السباكة اللوحة توريد مواد البناء.

اسسي2اد وتصدير.
س عي بصري.

انساج.
الس عية  املعدات  تأجي2 

والبصرية.
علي  سيدي  اكل ان   (2  : املقر 

الشقة ) أكدال الرباط.
تاريخ  من  ابسداء  99سنة   : املدة 

تكوين الشركة.
املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
مقسم  درهم،   122.222 قدره  ب ا 
درهم   122 بنسبة  حصة   122 على 
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجس اعي للشركة.
األرباح  من   %5 تؤخذ   : األرباح 

الصافية للسأسيس االحسياطي.
تدار الشركة من طرف   : التسيي2 
غي2  ملدة  العزوزي  يوسف  السيد 

محدودة.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   ،(2(2 سبس 23   4 بساريخ 

السجل السجاري 145522.
56 P

 
STE TACOS LEADRES

SARL
تكوين شركة محدودة املسؤولية

بالرباط  مؤرخ  محضر  ب قس�صى 
وضع  تم   ،(2(2 سبس 23   7 بساريخ 
القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :
الخصيصة  املأكوالت  بيع   : الهدف 
واالسسي2اد،  السصدير  والسريعة، 

خدمات أخرى تجارية.
زنقةع ر السالوي الع ارة   : املقر 
15، املحل رقم 21 القبيبات الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 
تكوين الشركة.

املال  رأس  حدد   : املال  رأس 
مقسم  درهم،   122.222 قدره  ب ا 
درهم   122 بنسبة  حصة   122 على 
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

االجس اعي للشركة.

األرباح  من   %5 تؤخذ   : األرباح 
الصافية للسأسيس االحسياطي.

تدار الشركة من طرف   : التسيي2 
غي2  ملدة  ح داوي  أناس  السيد 

محدودة.
بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت رقم   ،(2(2 سبس 23   2 بساريخ 

السجل السجاري 145512.
57 P

RABAT ELEVAGE
SAR AU

بس ارة  حرر  عرفي  عقد  ب وجب 
تم   ،(2(2 أغسطس   12 بساريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
موافصاتها  وحيد،  بشريك  محدودة 

كاآلتي :
 RABAT ELEVAGE  : التس ية 

.SARL AU
هدف الشركة : تسيي2 كل ما يسعلق 

بالقطاع الصالحي وتربية املاشية.
زنقة ادريس   27  : املقر االجس اعي 
الثالث،  الطابق   ،6 الشقة  االك23 

حسان، الرباط.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس النهائي للشركة.
رأس اله : 122.222 درهم مقسم 
على 1222 حصة من فئة 122 درهم 

للحصة.
تسيي2  مه ة  أسندت   : التسيي2 

الشركة إلى السيد زرواوي أناس.
الشركاء على  توزع   :  األرباح 
االحسياطات  الحساب  إلى  ترحل  أو   
االحسياطي  اقسطاع  بعد  الخافة 

القانوني.
الضبط  بكسابة  اإليداع  تم 
السجل  باملحك ة السجارية بالرباط، 

السجاري رقم 2)1454.
58 P

SOLU MEDIA
SARL AU

بس ارة  حرر  عرفي  عقد  ب وجب 
تم   ،(2(2 أغسطس   11 بساريخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
موافصاتها  وحيد،  بشريك  محدودة 

كاآلتي :

 SOLU MEDIA SARL  : التس ية 

.AU

األع ال  ج يع   : الشركة  هدف 

املسعلقة باإلعالميات.

رياض  تجزئة   : االجس اعي  املقر 

والد مطاع الطابق السصلي سكسور ) 

الرقم 22) ت ارة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس النهائي للشركة.
مقسم  درهم   122.222 رأس اله 

على 1222 حصة من فئة 122 درهم 

للحصة.

تسيي2  مه ة  أسندت   : التسيي2 

الشركة إلى السيد البع راني مح د.

أو  الشركاء  على  توزع   : األرباح 

االحسياطات  الحساب  إلى  ترحل 

االحسياطي  اقسطاع  بعد  الخافة 

القانوني.

الضبط  بكسابة  اإليداع  تم 

سجل  بس ارة،  االبسدائية  باملحك ة 

تجاري رقم 122461.

59 P

ABROLEX
SARL AU

في  مؤرخ  عقد  ملقررات  تبعا 

مسجل   ،(2(2 12 أغسطس 

تم   ،(2(2 أغسطس   11 بالرباط في 

وضع القانون األسا�صي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

بامل يزات السالية :

 ABROLEX شركة   : التس ية 

.SARL AU
)15 تجزئة  : رقم  املقر االجس اعي 

النهضة  حي  األمجاد  زنقة  النور 

العيايدة سال.

املوضوع : نجارة األملنيوم.

أشغال مخسلصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس الصعلي للشركة.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد ابو ريش فريد ملدة غي2 محددة.

122.222 درهم سعر   : الرأس ال 

122 درهم للحصة مقس ة ك ا يلي :
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ابو ريش فريد 1222 حصة.
املج وع : 1222 حصة.

السنة االجس اعية : تبسدئ في فاتح 
يناير وتنسهي في 21 ديس 23.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بسال.

السجل السجاري رقم 21779.
60 P

STE IMMOBILIERE VISBO
SARL

رأس الها : 122.222 درهم
االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 
للشركة واملنعقد بساريخ 17 أغسطس 

2)2) السغيي2ات السالية :
اح د  السيد  حصص  احالة 
672 سهم إلى السيد  اشتيوي البالغ 

فكري اشتيوي.
فكري  السيد  عين   : التسيي2 
ملدة  للشركة  وحيد  مسي2  اشتيوي 
غي2 محدودة، واسسقالة املسي2 اح د 

اشتيوي.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  وتم 
االبسدائية للقنيطرة بساريخ ) سبس 23 

2)2)، تحت رقم 78957.
61 P

مزار أوديت واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 6.441.522 درهم

مقرها االجس اعي : 121، شارع عبد املومن

الدار البيضاء

 GROUPEMENT POUR UN
 SYSTEME INTERBANCAIRE

 MAROCAIN DE
TELECOMPENSATION

GIE
نهاية والية بعض املسصرفين

تعيين مسصرفين جدد لل ج وعة
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 
 ،(2(2 يونيو   19 بساريخ  العادي 
النصع  ذات  مج وعة  أعضاء  قرر 
 GROUPEMENT االقسصادي 
 POUR UN SYSTEME
 INTERBANCAIRE MAROCAIN
DE TELECOMPENSATION، مقره 
االجس اعي بالدار البيضاء، 14، شارع 

مرس السلطان، ما يلي :

السنة  حسابات  على  املصادقة 

املالية املنتهية في 21 ديس 23 219).

سيتي   : املسصرفين  والية  نهاية 

بنك، ال23يد بنك وعرب بنك.

تعيين مسصرفين جدد ملدة ست 

من  م ثل  بنك  األخضر   : سنوات 

املهدي،  نجيب مح د  السيد  طرف 

من  م ثلة  لل  لكة  العامة  الخزينة 

والبنك  ساندي  أنور  السيد  طرف 

والعقاري م ثل من طرف  السياحي 

السيد ادريس بنونة.

أجل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإلجراءات القانونية.

سيسم اإليداع القانوني لدى كسابة 

ملدينة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

الدار البيضاء.
ب قس�صى مقسطف وبيان

مزار أوديت واستشارات

62 P

مزار أوديت واستشارات

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 6.441.522 درهم

مقرها االجس اعي : 121، شارع عبد املومن

الدار البيضاء

GROUPEMENT POUR UN 

SYSTEME INTERBANCAIRE 

MAROCAIN DE  

TELECOMPENSATION GIE
GIE

تعيين رئيس لل جلس اإلداري 
لل ج وعة ونوابه

املجلس  محضر  ب قس�صى 

 ،(2(2 يونيو   5 بساريخ  اإلداري 

النصع  ذات  مج وعة  مسصرفو  قرر 

 GROUPEMENT االقسصادي 

 POUR UN SYSTEME

 INTERBANCAIRE MAROCAIN

DE TELECOMPENSATION، مقره 

االجس اعي بالدار البيضاء، 14، شارع 

مرس السلطان، ما يلي :

الشعبي  املركزي  البنك  تعيين 

م ثل من طرف السيد ك ال حصيظ 

مكان  اإلداري  لل جلس  كرئيس 

الشركة العامة.

العامة م ثل من  الشركة  تعيين 
املنصوري  أس اء  السيدة  طرف 
كنائب رئيس لل جلس اإلداري مكان 

السجاري وفا بنك.
للسجارة  املغربي  البنك  تعيين 
والصناعة م ثل من طرف السيد نور 
الدين بوطرة كنائب رئيس لل جلس 
اإلداري مكان البنك املركزي الشعبي.
أجل  من  الصالحيات  إعطاء 

القيام باإلجراءات القانونية.
سيسم اإليداع القانوني لدى كسابة 
ملدينة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

الدار البيضاء.
ب قس�صى مقسطف وبيان
مزار أوديت واستشارات

63 P

IDIAN PAYSAGE
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
RC : 145539

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ذات شريك وحيد

ب قس�صى القانون األسا�صي املؤرخ 
تأسيس  تقرر   (2(2 يناير   6 بساريخ 
 IDIAN PAYSAGE شركة تح ل اسم
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 

خافيتها كالسالي :
 IDIAN PAYSAGE  : التس ية 
شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.
الشركة ت ارس نشاطها   : الهدف 

باملغرب وخارجه
تطوير وتص يم وفيانة املساحات 

الخضراء.
تنظيف وتطهي2 املباني وفيانتها.

أع ال مخسلصة.
املساحات  وتص يم  دراسة 

الخضراء.
فيانة املساحات الخضراء.

وأدوات  واألس دة  النباتات  بيع 
البستنة.

بيع منسجات الصيانة والسنظيف.
ومواد  الكهربائية  األدوات  بيع 

الطالء وأدوات السباكة واألجهزة.

ترتيب وترتيب اإلنشاءات.

أع ال البناء.

الصنية  الت2كيبات  أع ال 

والسكييف والكهرباء والسباكة وطالء 

األسقف املسسعارة.

أع ال الري ونظام الرش.

تجهيز وتص يم املكسب.

ح امات  ومعدات  تركيبات 

السباحة.

اسسي2اد وتصدير.

وبشكل عام، فإن ج يع الع ليات 

السجارية، الصناعية واملالية واألوراق 

املالية والعقارات ذات فلة مباشرة 

أو غي2 مباشرة للغرض املذكور أعاله 

أو من املحس ل أن تع ل على تحقيق 

السن ية.

الشركة  مقر   : االجس اعي  املقر 
حدد في العنوان السالي : رقم 15 شارع 

األبطال شقة 4 أكدال الرباط.

املدة القانونية : تأسست الشركة 

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 ملدة 

السأسيس النهائي لها.
رأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

الشركة حدد في مبلغ 122.222 درهم 

 122 1222 حصة بقي ة  قس ت إلى 

وي ثل  كليا  دفع  حصة  لكل  درهم 

مساه ة أنجزت نقدا لصائدة الشركة 

ب ا  »وكلو سصيان«  من طرف السيد 

مقداره 122.222 درهم.

بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 

وتخصص كلها للشركة.

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

املهدي دياني القاطن ب تجزئة الح د 

الع ارة 2 شقة 67 بلوك 5 عين عسيق 

مغربي الجنسية مزداد بساريخ  ت ارة، 

للبطاقة  حامل   1971 يناير  فاتح 

.JF11551 الوطنية رقم

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 
الجهوي  املركز  طريق  عن  بالرباط 

رقم  تحت  بالرباط  لالستث ار 

.145529

64 P
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AK SERVICE WASH
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�صى 
تم تأسيس الشركة   (219 يوليو   15
ذات املسؤولية املحدودة والتي تس يز 

ب ا يلي :
 AK  : االجس اعية  التس ية 

SERVICE WASH
الهدف االجس اعي :
مقاول في النظافة.

خدمات عامة.
املقر االجس اعي : )2 حي االنبعاث 

شارع موالي رشيد ت ارة.
رأس ال الشركة : 122.222 مكون 

من 1222 حصة.
السيد خليل ت ي2ي 522 حصة.

السيد امين شرقاوي 522 حصة.
املدة : 99 سنة.

ت ي2ي  خليل  السيد   : التسيي2 
مسي2ين  شرقاوي  امين  والسيد 

للشركة ملدة غي2 محدودة.
السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 21 ديس 23.
رقم السجل السجاري 7)82)1.

باملكسب  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   15 بساريخ  لالستث ار  الجهوي 

.(219
65 P

HAPPY SMALA
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها االجس اعي قدره 87.222 
درهم

املقر االجس اعي : 49، شارع جون
جوريس غوتي - الدار البيضاء

السجل السجاري رقم : 224695
القرار األول :

العام بعد تحويالت  يشي2 الج ع 
 PK ALLIANCE أسهم وديون شركة 
 ،Pierre CHAMPSAVOIR إلى السيد
من   PK ALLIANCE انسحاب شركة 

فصتها شريك.
القرار الثاني :

بعد موافقة الج ع العام على نيل 
 Pierre CHAMPSAVOIR السيد 
 PK لشركة  امل لوكة  األسهم  على 
على  املوافقة  قرر   ،ALLIANCE
 Pierre CHAMPSAVOIR السيد 

بصصسه شريك.

القرار الثالث :
أن  بعد  العام،  الج ع  قرر 
شركة  وديون  أسهم  نقل  الحظ 
 Pierre السيد  إلى   PK ALLIANCE
املادتين  تعديل   CHAMPSAVOIR
لشركة  األسا�صي  النظام  من  و7   6
على النحو السالي،   HAPPY SMALA
ب ا في ذلك األفل املوقع ويوقع عليها 
الشركاء ستبقى مرفقة بهذه الوثيقة :

املادة 6 : املساه ات
تم جلب للشركة  عند السأسيس، 

نقدا من قبل الشركاء :
 Arnaud Fernand السيد 

PINIER 4(.222 درهم.
 PK ALLIANCE 18.222 شركة 

درهم.
في املج وع، مبلغ : 62.222 درهم.
العام  الج ع  قرارات  على  بناء 
 ،(219 مارس   (( االسسثنائي بساريخ 
 (7.222 ب بلغ  املال  رأس  رفع  تم 
درهم إلى   62.222 درهم ليصبح من 
87.222 عن طريق إنشاء 72) سه ا 
مدفوعة  درهم.   122 بقي ة  جديدا 
بالكامل، عن طريق االشت2اك النقدي 
 Eric للسيد  درهم   (7.222 ب بلغ 

.Camille ASMAR
املادة : 7 رأس املال

ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم 
إلى  مقس ة  هي  درهم    87.222
 122 وحدة بقي ة اس ية تبلغ   872
بالكامل  مدفوعة  منها،  لكل  درهم 
ومشت2كة بالكامل من قبل الشركاء، 
املخصصة لكل منهم ب ا يتناسب مع 

مساه اتهم، وهي :
 Arnaud Fernand السيد 

PINIER 4(2 سهم.
شركة PK ALLIANCE 182 سهم.

 Eric Camille ASMAR السيد 
72) سهم.

في املج وع : 872 سهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
السجارية بالدار البيضاء في 4 سبس 23 

2)2) تحت رقم 744956.
لالسسخراج والذكر

التسيي2
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NIAMI CALL
SARL AU

67، حي العيون طابق الثالث ع ارة 
رقم 5 املح دية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
للشريك الوحيد

حرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 

أغسطس   12 تاريخ  في  باملح دية 
األسا�صي  القانون  إنشاء  تم   (2(2
لشركة محدودة املسؤولية للشريك 

الوحيد خصائصها كالسالي :
التس ية : نيامي كال.

املوضوع :
إدارة مركز االتصال.

ع23  التسويق  األنشطة  ج يع 
الهاتف  ع23  واملبيعات  الهاتف 

والتسويق واملبيعات والس ثيل.
االستشارات  أنشطة  ج يع 
وإدارة  والسنقيب  والبحث  والدراسة 

املشاريع.
بتنصيذ  الخافة  األنشطة  ج يع 
ومراقبة ج يع الخدمات والخدمات 
ب ا في ذلك  بشكل عام من أي نوع، 
املالية  واإلدارة  اإلداري  السنظيم 

واالست2اتيجية.
السجارة اإللكت2ونية.

املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 
للشركة في ج يع املعامالت السجارية 
التي قد تسعلق بأحد األشياء املذكورة 
فروع إنشاء  طريق  عن  أو   أعاله 
منظ ات  أي  أو  أو شركات جديدة   
أو عن طريق املساه ة أو االكسساب 
الحقوق  أو  املالية  األوراق  شراء  أو 
االندماجيات،  االجس اعية، 

الج عيات املشاركة أو غي2ها.
املعامالت  ج يع  عام،  وبشكل 
والصناعية  واملالية  السجارية 
والزراعية  والعقارية  واملنقولة 
املسعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر، 
كليا أو جزئيا، بأحد األشياء املذكورة 
أعاله أو بأي �صيء ذي فلة أو مشابه 
من املحس ل أن يعزز تطوير الع ليات 
لنصسها  سواء  للشركة   االجس اعية 

أو لحساب اآلخرين.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.
في  محدد   : الشركة  رأس ال 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

حصة من فئة 122 درهم للحصة.

للسيد عالء الدين النيامي املرابط 

1222 حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  إلدارة 

املرابط ك سي2  النيامي  الدين  عالء 

وحيد للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

باملح دية يوم 2 سبس 23 2)2) تحت 
رقم 978.

67 P

IZ TECHNOLOGIE
SARL AU

إز تكنولوجي

67، حي العيون طابق الثالث ع ارة 
رقم 5 املح دية

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
للشريك الوحيد

حرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 

باملح دية في تاريخ فاتح يوليو 2)2) 

لشركة  األسا�صي  القانون  إنشاء  تم 

محدودة املسؤولية للشريك الوحيد 

خصائصها كالسالي :

التس ية : إز تكنولوجي.

املوضوع :

الجغرافي  املوقع  تحديد 

واملعلوماتية عن بعد.

ج يع املشورة األمنية واملساعدة 

في تكنولوجيا املعلومات.

ج يع خدمات املشورة واملساعدة 

من حيث الشبكات والنظم.

ج يع أع ال تطوير الك بيوتر:

وتطبيق  وال23مجيات،  املوقع، 

املح ول، الخ.

ذات  واألنشطة  السدريب  تنظيم 

الصلة.

األجهزة  البيع  خدمات  ج يع 

والسطبيقات  وال23مجيات  الك بيوتر 

واملوقع اإللكت2وني.
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وإفالح  الصيانة،  أع ال  ج يع 
أي نوع من معدات الحاسوب.

 - النظم  وفيانة  تركيب  ج يع 
شبكة الك بيوتر.

مالية،  تجارية،  أي  وع وما 
عقارية،  مالية،  أوراق  فناعية، 
بشكل  مرتبطة  زراعية  معامالت 
كليا أو جزئيا،  مباشر أو غي2 مباشر، 
بأي من األشياء املذكورة أعاله أو ألي 
غرض ذي فلة أو ما شابه ذلك قد 
االجس اعية  الع ليات  تطوير  يعزز 
عن  نيابة  أو  لنصسها  سواء  للشركة 

اآلخرين.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.
في  محدد   : الشركة  رأس ال 
 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

حصة من فئة 122 درهم للحصة.
 1222 لعواني  زكرياء  للسيد 

حصة.
السيد  تعيين  تم  الشركة  إلدارة 
زكرياء لعواني ك سي2 وحيد للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 (2(2 أغسطس   6 يوم  باملح دية 

تحت رقم 845.
68 P

MAPITERRE
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
 ،(2(2 يوليو   12 بساريخ  الرباط، 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك الوحيد.
 MAPITERRE SARL  : التس ية 

AU
بيع  شراء،   : االجس اعي  الهدف 
السيارات  أنواع  ج يع  وتوزيع 

الجديدة واملسسع لة.
مسوق، تصدير واسسي2اد.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.
العدناني،  الرحيم  عبد  السيد 

1222 حصة.

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

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
الطابق   ،94 رقم  ع ارة   : املقر 
 ،5 رقم  شقة  نابولي،  زنقة  األول، 

املحيط، الرباط.
الرحيم  عبد  السيد   : املسي2 

العدناني.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
 : بالرباط  السجارية  باملحك ة 

.145462
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

9(2,AVENUE DES FAR IMM N° 11

APT N° 1 C.T.M RABAT

TEL/FAXE : 25.27.79.55.72

DAY MARKET
SARL

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 
والتي  بس ارة   (2(2 أغسطس   19

تح ل الخصائص السالية :
وشراء  بيع   : االجس اعي  الهدف 
املسعلقة  والخدمات  املواد  ج يع 
باملواد الغذائية - السصدير واالسسي2اد.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
من  حصة   1.222 ت ثل  وهي  نقدا، 

فئة 122 درهم للحصة الواحدة.
ملكية حصص املشاركة هي :

 622  : مح د  بل جدوب  السيد 
حصة أي 62.222 درهم.

 422  : السيد مريم السازي موخا 
حصة أي 42.222 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 
سنة كل  من  ديس 23   21  إلى 
ما عدا السنة األولى تبسدئ من تاريخ 

التسجيل.
 ،2((7 رقم   : االجس اعي  املقر 
الصخي2ات  إراك  الوفاق  مج وعة 

ت ارة - ت ارة.

املسي2 هو السيدة مريم   : التسيي2 

السازي موخا ملدة غي2 محدودة.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

122621 باملحك ة االبسدائية بس ارة.
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CAUDIGEF FIDUCIAIRE SARL

9(2,AVENUE DES FAR IMM N° 11

APT N° 1 C.T.M RABAT

TEL/FAXE : 25.27.79.55.72

DANIA ALIMENTATION

SARL AU

في العرفي  العقد  تسجيل   تاريخ 

والتي  بس ارة   (2(2 أغسطس   19

تح ل الخصائص السالية :

وشراء  بيع   : االجس اعي  الهدف 

واملواد  الخضروات  القطاني، 

املخسلصة، السصدير واالسسي2اد لل واد 

الكي يائية الصالحية العضوية.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

من  حصة   1.222 ت ثل  وهي  نقدا، 

فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

ملكية حصص املشاركة هي :

 1222  : السيد بل جدوب مح د 

حصة أي 122.222 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

يناير  فاتح  من   : املالية  السنة 

سنة كل  من  ديس 23   21  إلى 

ما عدا السنة األولى تبسدئ من تاريخ 

التسجيل.

املقر االجس اعي : رقم 28، الطابق 

تحت أر�صي، املنطقة الصناعية عين 

عسيق - ت ارة.

السيد  هو  املسي2   : التسيي2 

بل جدوب مح د ملدة غي2 محدودة.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

122622 باملحك ة االبسدائية بس ارة.
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CREATIVITY.MA
SARL

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

Siège social : 2, RUE ANNABIA

SECT 11 HAY RIAD - RABAT

R.C RABAT N° : 117525

الج ع العام االسسثنائي بساريخ

9 ديس 23 219)

بساريخ املداوالت   ب وجب 

بساريخ  املسجل   ،(219 ديس 23   9

: رقم  تحت   (2(2 أغسطس   4 

 RE : (2(21665((246 OR :

 1266( - RP : 7216229496(25

قرر الج ع العام االسسثنائي لشركة 

وبعد   CREATIVITY.MA - SARL

االسس اع إلى السقرير املصصي ما يلي :

املصادقة على البيان املالي وتقرير 

السصصية املقدمين من طرف املصصي 

السيد حسن الكساني.

إبراء ذمة املصصي مع إنهاء مه سه.

على  السصصية  ناتج  توزيع 

املذكورة  الشركة  في  املساه ين 

سابقا.

ببيان  القانوني  اإليداع  وتم 

باملحك ة  الضبط  ب كسب  السصصية 

سبس 23   2 يوم  بالرباط  السجارية 

.D126275 2)2)، تحت رقم
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 SOCIETE GALAXIE

AMENAGMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجس اعي : شارع أح د مكوار

ع ارة 4 الطابق 4 رقم 11

عين السبع الدار البيضاء
رأس الها : 122.222 درهم

ب قس�صى عقد عرفي املؤرخ بساريخ 

املصادقة  ت ت   (2(2 يوليو   16

ذات  لشركة  األسا�صي  القانون  على 

املسؤولية املحدودة.

 SOCIETE GALAXIE  : التس ية 

AMENAGMENT SARL

السجل السجاري : 82)465.
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أح د  شارع   : االجس اعي  املقر 
مكوار ع ارة 4 الطابق 4 رقم 11 عين 

السبع الدار البيضاء.
مخسلف   : االجس اعي  النشاط 

األشغال أو البناء، الهندسة املدنية.
رأس ال  حدد   : املال  الرأس 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
حصة اجس اعية   1222 مقس ة إلى 
مقس ة  للحصة  درهم   122 بقي ة 

كالسالي :
 522 نزار  اإلدري�صي  الصد�صي 

حصة.
سحساني سصيان 422 حصة.
خرموش ابراهيم 122 حصة.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 
السيد الصد�صي اإلدري�صي نزار.

مدة الشركة : 99 سنة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 
 : تحت رقم   (2(2 يوليو   12 بساريخ 

.1248
73 P

SOCIETE LIL AMERICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد
في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�صى 
8) يوليو 2)2) بسال قد تم تأسيس 

شركة تح ل الخصائص السالية :
 SOCIETE LIL  : التس ية 

AMERICA
الهدف االجس اعي :

مقهى، حلويات، مخ3زة.
درهم   122.222  : املال  رأس 
122 درهم  1222 حصة  مقس ة إلى 

للحصة.
 122.222 مزيان  سصيان  السيد 

درهم.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
مح د  شارع   : االجس اعي  املقر 
 C1 - C( - C2 بن حسن ع ارة رقم 

حصين سال الجديدة سال.
التسيي2 : السيد سصيان مزيان.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
سبس 23  فاتح  بساريخ   21787 بسال 

.(2(2
74 P

SOCIETE WANPC
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�صى 
2)2) بسال. قد تم تأسيس  5 مارس 

شركة تح ل الخصائص السالية :
 SOCIETE WANPC  : التس ية 

SARL AU
الهدف االجس اعي :

اسسي2اد   - تاجر أجهزة الك بيوتر 
أجهزة الك بيوتر.

درهم   122.222  : املال  رأس 
122 درهم  1222 حصة  مقس ة إلى 

للحصة.
السيد عادل زروال 1222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي.

شارع   57 رقم   : االجس اعي  املقر 
افريقيا حي الصصاء القرية سال.

التسيي2 : السيد عادل زروال.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
أغسطس   2 بساريخ   21561 بسال 

.(2(2
75 P

SOCIETE AL MIFTAH B&S
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�صى 
22 يونيو 2)2) بسال. قد تم تأسيس 

شركة تح ل الخصائص السالية :
 AL MIFTAH B&S  : التس ية 

SARL AU
الهدف االجس اعي : مقاول أشغال 
ومسنوعات في البناء. تاجر مسسلزمات 

املكسب ومعدات معلوماتية.
درهم   122.222  : املال  رأس 
122 درهم  1222 حصة  مقس ة إلى 

للحصة.
 122.222 خدوج  امزيل  السيدة 

درهم.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
افريقيا  شارع   : االجس اعي  املقر 

رقم 57 حي الصصاء القرية سال.

التسيي2 : السيدة امزيل خدوج.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

أغسطس   (5 بساريخ   21722 بسال 

.(2(2

76 P

ZADA ARCHITECTES
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�صى 

 .(2(2 أغسطس   (8 بساريخ  الرباط 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم وحيد.

 ZADA ARCHITECTES : التس ية

SARL AU

 ،5 الشقة  شارع الزيسون،   : املقر 

حي   ،( إقامة م23وك  الطابق الثاني، 

الرياض، الرباط.

مهندس   : االجس اعي  الهدف 

مع اري.

املدة : 99 سنة.
درهم   92.222  : رأس ال الشركة 

مقس ة إلى 922 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة.

زكية الدحاني 922 حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

الدحاني رقم ب.و  زكية   : املسي2 

.E659519
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

بساريخ الرباط  السجارية   باملحك ة 

7 سبس 23 2)2) تحت رقم 145567.

77 P

SOCIETE ETHANOL
العادي  العام  الج ع  ب قس�صى 

 (2(2 سبس 23   16 بساريخ  املنعقد 

املصادقة  ت ت   ETHANOL لشركة 

على تجديد تعيين املسي2ين ملدة ست 

سنوات.
اإلداري  املجلس  وب قس�صى ج ع 

تعيين  تم  اليوم  بنصس  املنعقد 

السيد عبد الح يد الصنهاجي رئيسا 

لل جلس اإلداري.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 
رقم  تحت   (2(2 أغسطس   1(

.78442
ملخص من أجل النشر

78 P

التجمع اللوجستيكي والصيانة
GIE

العادي  العام  الج ع  ب قس�صى 
املنعقد بساريخ 4 يونيو 2)2) لشركة 
على  املصادقة  ت ت   GIE - GLM
ثالث  ملدة  املسي2ين  تعيين  تجديد 

سنوات.
اإلداري  املجلس  وب قس�صى ج ع 
املنعقد بنصس اليوم تم تعيين السيد 
لل جلس  رئيسا  فاهم  مصطصى 

اإلداري.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

أغسطس 2)2) تحت رقم 78447.
ملخص من أجل النشر

79 P

SOTRAMEG
العادي  العام  الج ع  ب قس�صى 
املنعقد بساريخ 16 يونيو 2)2) لشركة 
 SOTRAMEG عسل الش ندر للغرب
تعيين  تجديد  على  املصادقة  ت ت 

املسي2ين ملدة ست سنوات.
اإلداري  املجلس  وب قس�صى ج ع 
تعيين  تم  اليوم  بنصس  املنعقد 
السيد عبد الح يد الصنهاجي رئيسا 

لل جلس اإلداري.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

أغسطس 2)2) تحت رقم )7844.
ملخص من أجل النشر

80 P

GENA شركة
العادي  العام  الج ع  ب قس�صى 
املنعقد بساريخ 4 يونيو 2)2) للشركة 
العامة للصوالذ GENA ت ت املصادقة 
املسي2ين  فالحية  مدة  تجديد  على 

لست سنوات.
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اإلداري  املجلس  وب قس�صى ج ع 
رئيسا  فاهم  فؤاد  السيد  تعيين  تم 

لل جلس اإلداري.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليو   9 االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 

2)2) تحت رقم 1621.
ملخص من أجل النشر

81 P

AIN ATIQ VISION شركة
SARL AU

س.ت ت ارة : 9789)1
تعيين مسي2 جديد للشركة

ب قس�صى عقد عرفي حرر بس ارة، 
قرر الج ع   ،(2(2 أغسطس   11 في 
 AIN ATIQ العام االسسثنائي لشركة 
ش.ذ.م.م،   VISION SARL AU
مقرها  درهم،   122.222 رأس الها 
محل   16 االجس اعي حي املنزه ع ارة 

رقم 18 عين عسيق، ما يلي :
تعيين مسي2 جديد للشركة : تعيين 
جديد  ك سي2  أنوار  عادل  السيد 

للشركة ملدة غي2 محدودة.
اإلمضاء : تسند مه ة السوقيع مع 
املؤسسات  وج يع  البنكية  الوكالة 
الوحيد  السوقيع  خالل  من  املالية 

للسيد عادل انور.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 
بس ارة بساريخ 7 سبس 23 2)2)، تحت 

رقم )292.
من أجل االسسخالص والبيان

82 P

FER DECO METAL
SARL

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�صى 
5 أغسطس 2)2) مسجل بالرباط في 
11 أغسطس 2)2) تم وضع القانون 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة بامل يزات السالية :
 FER DECO METAL  : التس ية 

SARL
26)1 الصردوس   : املقر االجس اعي 

عين عودة.

املوضوع : ج يع األشغال.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس الصعلي للشركة.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

والسيد  فيكوك  ميلود  السيد 

جنيوري اح د ملدة غي2 محددة.

122.222 درهم سعر   : الرأس ال 

122 درهم للحصة مقس ة ك ا يلي :

ميلود فيكوك 522 حصة.

جنيوري اح د 522 حصة.

املج وع : 1222 حصة.

السنة االجس اعية : تبسدئ في فاتح 

يناير وتنسهي في 21 ديس 23.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بس ارة  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

السجل السجاري رقم 122629.

83 P

RACING TEAM
SARL

ش.م.م

تأسيس شركة
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�صى 
القانون  إنجاز  تم   ،(2(2 يوليو   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�صي 

محدودة وذات امل يزات والخصائص 

السالية :

RACING TEAM SARL : التس ية

األهداف االجس اعية :

نقل البضائع دوليا ووطنيا.

بنقل  املسعلقة  األشغال  ج يع 

البضائع والسلع.

اسسي2اد وتصدير.
درهم   (2.222  : رأس ال الشركة 

مقس ة إلى 22) حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة في ملكية :

 122  : سعيد  الطراف  السيد 

حصة.

 122  : اح د  اإلدري�صي  السيد 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

املقر االجس اعي : 426 أوالد مطاع 

ق 2 ت ارة.

الطراف سعيد  السيد   : التسيي2 

ملدة غي2 محددة.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

بس ارة  السجارية  باملحك ة   122597

بساريخ ) سبس 23 2)2).

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

84 P

 STE PROP - CLEAN MULTI

SERVICE
حسب م.ج.ع.ط املنعقدة بساريخ 

 STE لشركة   (2(2 أغسطس   7

 PROP - CLEAN MULTI SERVICE

تم االتصاق على ما يلي :

تصصية الشركة قبل أوانها وتعيين 

السيد الحسان بن محصوظ ك صصي 

للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  أنجز 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

2)2) تحت  7 سبس 23  بتزنيت بساريخ 

رقم 2)2)/645 واملسجل في السجل 

السجاري تحت رقم 862).

85 P

شركة سوجيصيكوم

STE FREE FOOD
SARL-AU

ب قس�صى قرار الج عية العامة غي2 

العادية املنعقدة يوم 2) يوليو 2)2) 

 STE FREE FOOD SARL AU لشركة

ومقرها االجس اعي رقم 7) زنقة إمام 

مسلم املدينة الجديدة فاس.

قبل  للشركة  النهائية  السصصية 

أوانها.

مهدي  العيا�صي  السيد  تعيين 

لسصصية الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بصاس  السجارية  املحك ة 

أغسطس   7 بساريخ   (2(2/19(5

.(2(2

86 P

شركة سوجيصيكوم

STE FREE FOOD
SARL-AU

ب قس�صى قرار الج عية العامة غي2 

العادية املنعقدة يوم 2) يوليو 2)2) 

 STE FREE FOOD SARL AU لشركة
ومقرها االجس اعي رقم 7) زنقة إمام 

مسلم املدينة الجديدة فاس.

السصصية النهائية للشركة.

املصادقة على تقرير املصصي.

إبراء ذمة املصصي السيد العيا�صي 

مهدي.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

رقم  تحت  بصاس  السجارية  املحك ة 

أغسطس   1( بساريخ   (2(2/1979

.(2(2

87 P

BOUBAKRY ALUMINIUM
SARL

تأسيس شركة
فاتح  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

وضع  تم  حيث   (2(2 أغسطس 

ذات  املساه ة  الشركة  قوانين 

امل يزات  وذات  املحدودة  املسؤولية 

السالية :

التس ية : شركة بوبكري ألومنيوم 

(ش.م.م).

الصصة القانونية : شركة مساه ة 

ذات مسؤولية محدودة.

حدد موضوع الشركة   : املوضوع 

في ما يلي :

أع ال أملنيوم.

في  الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

لالكسساب  كلها  درهم   122.222

والدفع.

الطابق األر�صي   : املقر االجس اعي 

املح دي  حي   1-16(-1 رقم  محل 

أكادير.

99 سنة ابسداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 23   21 في  وتنسهي  يناير 

سنة.
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السيد  الشركة  يدير   : اإلدارة 
إبراهيم بوبكري ملدة غي2 محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة السجارية بأكادير بساريخ فاتح 

سبس 23 2)2) تحت رقم 96292.
88 P

IPDO شركة
ش.م.م

بيع الحصص
اسسقالة مسي2

تعيين مسي2 جديد ملدة محدودة
اإلمضاء البنكي واإلداري

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
بأكادير  املؤرخ  للشركاء  االسسثنائي 
تقر  (2(2 أغسطس   19  بساريخ 

ما يلي :
قام السيد وفصي عبد اللطيف 
ببيع 1752 حصة التي ي لكها في شركة 
وفي فرع الشركة املسواجد في   IPDO
لصائدة   IPDOPLUS مراكش  مدينة 

السيد أبو لحسن.
قام السيد وفصي عبد اللطيف 
ببيع 1752 حصة التي ي لكها في شركة 
وفي فرع الشركة املسواجد في   IPDO
لصائدة   IPDOPLUS مراكش  مدينة 

السيد مقريش زهي2.
عبد  وفصي  السيد  اسسقالة 

اللطيف من مهامه ك سي2 للشركة.
مسي2  لحسن  أبو  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غي2 محدودة.
واإلداري  البنكي  السوقيع  إلغاء 

للسيد وفصي عبد اللطيف.
بالسوقيع  ملتزمة   IPDO الشركة 
 : الشركاء  أحد  بين  املشت2ك  البنكي 
السيد إدريس ساجيد والسيد زهي2 

مقريش والسيد أبو لحسن.
بالسوقيع  ملتزمة   IPDO الشركة 
اإلداري للسيد أبو لحسن أو السيد 

زهي2 مقريش.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
2)2) تحت  ) سبس 23  بأكادير بساريخ 

رقم 96298.
89 P

 SOCIETE CIVILE AGRICOLE

DOMAINE DE BAHRAOUI
شركة مدنية

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : شارع مهدي

بن بركة لوت س ية لوت 5

السوي�صي - الرباط
رقم السعريف الضريبي :45942927 

املدينة الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تم   (2(2 يوليو   12 بساريخ  الرباط 

بامل يزات  مدنية  شركة  تأسيس 

السالية :

 SOCIETE CIVILE  : التس ية 

 AGRICOLE DOMAINE DE

BAHRAOUI

الهدف االجس اعي :

حيازة ج يع األرا�صي وامل سلكات 

أو تطويرها أو اسسغاللها بشكل مباشر 

أو غي2 مباشر أو تأجي2ها أو السنازل عنها 

وبشكل  حصريا  الزراعية  لألغراض 

وكذلك  الريصية،  املباني  ج يع  عام 

لالزمة  املنقولة  امل سلكات  ج يع 

لسحقيق هذا الهدف.

والحبوب  املوالح  إنساج 

ج يع  من  املبكرة  والخضروات 

عام  وبشكل  والخضروات  الصواكه 

ج يع منسجات األرض.

واملاعز  واألغنام  املاشية  تربية 

والدواجن بج يع أشكالها.

هذه  من  املنسجات  كافة  تسويق 

في السوق املحلي أو  العقارات سواء 

للسصدير.

أنشطتها  إطار  في  لها،  يجوز 

الع ليات  ج يع  تنصيذ  الرئيسية، 

الضرورية أو املصيدة ببساطة لسحقيق 

الخصوص،  وجه  وعلى  هدفها، 

القائ ة السالية املشار إليها أدناه هي 

قائ ة حصرية وليست شاملة.

الخام  مواد  ج يع  اكتساب 

واملنسجات واملواد الالزمة أو املسعلقة 

بأنشطتها، سواء في السوق املحلية أو 

في أسواق االسسي2اد.

بناء أو تأجي2 أو حيازة ج يع املباني 

واملباني والن اذج والورش واملخس23ات 

وتجهيزها وتركيبها.

في ج يع  الحصول على حصص 

الشركات أو الشركات امل اثلة.

بشكل عام، ج يع الع ليات التي 

قد تسعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

أال  بشرط  أعاله،  املحدد  بالكائن 

تقوم بسعديل الطابع املدني للشركة.

الشركاء :

شركة  الزراعية  أرديال  الشركة 

مدنية : 999 حصة.

حصة   : يوسف  احيزون  السيد 

واحدة.
رأس ال  يقدر   : الشركة  رأس ال 

الشركة ب بلغ قي سه 122.222 درهم 

كل  قي ة  حصة   1222 إلى  موزعة 

واحد 122 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.

: شارع مهدي بن بركة لوت  املقر 

س ية لوت 5 السوي�صي - الرباط.

الشركة تسي2 من طرف   : اإلدارة 

السيد احيزون يوسف.

في  الضريبي  السعريف  تم اإليداع 

بالرباط  للضرائب  عالمة  املديرية 

بساريخ 4 أغسطس 2)2).
السسخراج وذكر

املسي2

90 P

 SOCIETE CIVILE AGRICOLE

ARDIAL
شركة مدنية

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : شارع مهدي

بن بركة لوت س ية لوت 5

السوي�صي - الرباط
رقم السعريف الضريبي :2)459174 

املدينة الرباط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 ،(2(2 يوليو   12 بساريخ  الرباط 

بامل يزات  مدنية  شركة  تأسيس  تم 

السالية :

 SOCIETE CIVILE  : التس ية 

AGRICOLE ARDIAL

الهدف االجس اعي :

حيازة ج يع األرا�صي وامل سلكات 

أو تطويرها أو اسسغاللها بشكل مباشر 

أو غي2 مباشر أو تأجي2ها أو السنازل عنها 

وبشكل  حصريا  الزراعية  لألغراض 

وكذلك  الريصية،  املباني  ج يع  عام 

لالزمة  املنقولة  امل سلكات  ج يع 

لسحقيق هذا الهدف.

والحبوب  املوالح  إنساج 

ج يع  من  املبكرة  والخضروات 

عام  وبشكل  والخضروات  الصواكه 

ج يع منسجات األرض.

واملاعز  واألغنام  املاشية  تربية 

والدواجن بج يع أشكالها.

هذه  من  املنسجات  كافة  تسويق 

املحلي  السوق  في  سواء   العقارات 

أو للسصدير.

أنشطتها  إطار  في  لها،  يجوز 

الع ليات  ج يع  تنصيذ  الرئيسية، 

الضرورية أو املصيدة ببساطة لسحقيق 

الخصوص،  وجه  وعلى  هدفها، 

القائ ة السالية املشار إليها أدناه هي 

قائ ة حصرية وليست شاملة.

الخام  مواد  ج يع  اكتساب 

واملنسجات واملواد الالزمة أو املسعلقة 

املحلية  السوق  في  سواء   بأنشطتها، 

أو في أسواق االسسي2اد.

بناء أو تأجي2 أو حيازة ج يع املباني 

واملباني والن اذج والورش واملخس23ات 

وتجهيزها وتركيبها.

في ج يع  الحصول على حصص 

الشركات أو الشركات امل اثلة.

بشكل عام، ج يع الع ليات التي 

قد تسعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

أال  بشرط  أعاله،  املحدد  بالكائن 

تقوم بسعديل الطابع املدني للشركة.

الشركاء :

 : مدنية  شركة  راديس  الشركة 

999 حصة.

حصة   : يوسف  احيزون  السيد 

واحدة.
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رأس ال  يقدر   : الشركة  رأس ال 
الشركة ب بلغ قي سه 122.222 درهم 
كل  قي ة  حصة   1222 إلى  موزعة 

واحد 122 درهم.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.
: شارع مهدي بن بركة لوت  املقر 

س ية لوت 5 السوي�صي - الرباط.
الشركة تسي2 من طرف   : اإلدارة 

السيد احيزون يوسف.
في  الضريبي  السعريف  تم اإليداع 
بالرباط  للضرائب  عالمة  املديرية 

بساريخ 12 يوليو 2)2).
السسخراج وذكر

املسي2

91 P

 STE CIVILE AGRICOLE
 DOMAINE DE
MAAMOURA

شركة مدنية
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : شارع مهدي بن 
بركة لوت س ية لوت 5 - السوي�صي 

الرباط
رقم السعريف الضريبي : 45928775 

املدينة : الرياط
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
 ،(2(2 يوليو   12 بساريخ  الرباط 
بامل يزات  مدنية  شركة  تأسيس  تم 

السالية :
 STE CIVILE   : التس ية 
 AGRICOLE DOMAINE DE

.MAAMOURA
الهدف االجس اعي :

حيازة ج يع األرا�صي وامل لسكات 
أو تطويرها أو اسسغاللها بشكل مباشر 
أو غي2 مباشر أو تأجي2ها أو السنازل عنها 
وبشكل  حصريا  الزراعية  لألغراض 
وكذلك  الريصية،  املباني  ج يع  عام 
الالزمة  املنقولة  امل سلكات  ج يع 

لسحقيق هذا الهدف.
والحبوب  املوالح  إنساج 
ج يع  من  املبكرة  والخضروات 
عام  وبشكل  والخضراوات  الصواكه 

ج يع منسجات األرض.

واملاعز  واألغنام  املاشية  تربية 

والدواجن بج يع أشكالها.

هذه  من  املنسجات  كافة  تسويق 

في السوق املحلي أو  العقارات سواء 

للسصدير.

أنشطتها  إطار  في  لها  يجوز 

الع ليات  ج يع  تنصيذ  الرئيسية، 

الضرورية أو املصيدة ببساطة لسحقيق 

الخصوص  وجه  وعلى  هدفها، 

القائ ة السالية املشار إليها أدناه هي 

قائ ة حصرية وليست شاملة.

الخام  املواد  ج يع  اكتساب 

واملنسجات واملواد الالزمة أو املسعلقة 

بأنشطتها، سواء في السوق املحلية أو 

في أسواق االسسي2اد.

بناء أو تأجي2 أو حيازة ج يع املباني 

واملباني والن اذج والورش واملخس23ات 

وتجهيزها وتركيبها.

في ج يع  الحصول على حصص 

الشركات او الشركات امل اثلة.

بشكل عام، ج يع الع ليات التي 

قد تسعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

أال  بشرط  أعاله،  املحدد  بالكائن 

تقوم بسعديل الطابع املدنية للشركة.

الشركاء :

شركة  الزراعية  أرديال  الشركة 

مدنية : 999 حصة.

السيد أحيزون يوسف : 1 حصة.
يقدر رأس مال   : رأس ال الشركة 

الشركة ب بلغ قي سه 122.222 درهم 

كل  قي ة  حصة   1222 إلى  موزعة 

واحدة 122 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.

: شارع مهدي بن بركة لوت  املقر 

س ية لوت 5 - السوي�صي الرباط.

الشركة تسي2 من طرف   : اإلدارة 

السيد أحيزون يوسف.

في  الضريبي  السعريف  تم اإليداع 

بالرباط  للضرائب  العامة  املديرية 

بساريخ 4 أغسطس 2)2).
السسخراج وذكر

املسي2

92 P

 STE CIVILE AGRICOLE

DOMAINE MSSALLA
شركة مدنية

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : شارع مهدي بن 

بركة لوت س ية لوت 5 - السوي�صي 

الرباط
رقم السعريف الضريبي : 45942844 

املدينة : الرياط

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 ،(2(2 يوليو   12 بساريخ  الرباط 

بامل يزات  مدنية  شركة  تأسيس  تم 

السالية :

 STE CIVILE   : التس ية 

 AGRICOLE DOMAINE

.MSSALLA

الهدف االجس اعي :

حيازة ج يع األرا�صي وامل لسكات 

أو تطويرها أو اسسغاللها بشكل مباشر 

أو غي2 مباشر أو تأجي2ها أو السنازل عنها 

وبشكل  حصريا  الزراعية  لألغراض 

وكذلك  الريصية،  املباني  ج يع  عام 

الالزمة  املنقولة  امل سلكات  ج يع 

لسحقيق هذا الهدف.

والحبوب  املوالح  إنساج 

ج يع  من  املبكرة  والخضروات 

عام  وبشكل  والخضراوات  الصواكه 

ج يع منسجات األرض.

واملاعز  واألغنام  املاشية  تربية 

والدواجن بج يع أشكالها.

هذه  من  املنسجات  كافة  تسويق 

في السوق املحلي أو  العقارات سواء 

للسصدير.

أنشطتها  إطار  في  لها  يجوز 

الع ليات  ج يع  تنصيذ  الرئيسية، 

الضرورية أو املصيدة ببساطة لسحقيق 

الخصوص  وجه  وعلى  هدفها، 

القائ ة السالية املشار إليها أدناه هي 

قائ ة حصرية وليست شاملة.

الخام  املواد  ج يع  اكتساب 

واملنسجات واملواد الالزمة أو املسعلقة 

بأنشطتها، سواء في السوق املحلية أو 

في أسواق االسسي2اد.

بناء أو تأجي2 أو حيازة ج يع املباني 
واملباني والن اذج والورش واملخس23ات 

وتجهيزها وتركيبها.
في ج يع  الحصول على حصص 

الشركات او الشركات امل اثلة.
بشكل عام، ج يع الع ليات التي 
قد تسعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
أال  بشرط  أعاله،  املحدد  بالكائن 
تقوم بسعديل الطابع املدنية للشركة.

الشركاء :
شركة  الزراعية  أرديال  الشركة 

مدنية : 999 حصة.
السيد أحيزون يوسف : 1 حصة.

يقدر رأس مال   : رأس ال الشركة 
الشركة ب بلغ قي سه 122.222 درهم 
كل  قي ة  حصة   1222 إلى  موزعة 

واحدة 122 درهم.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.
: شارع مهدي بن بركة لوت  املقر 

س ية لوت 5 - السوي�صي الرباط.
الشركة تسي2 من طرف   : اإلدارة 

السيد أحيزون يوسف.
في  الضريبي  السعريف  تم اإليداع 
بالرباط  للضرائب  العامة  املديرية 

بساريخ 4 أغسطس 2)2).
السسخراج وذكر

املسي2

93 P

STE NAS AMENAGEMENT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
شريك وحيد

رأس الها : 1.222.222 درهم
مقرها االجس اعي : سال، جناح أ، 
ع ارة 2، الطابق ) رقم 4، حي 

السالم - املنارة 4/2
رقم السجل السجاري : 21812 

املدينة - سال
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
 ،(2(2 يوليو   17 بساريخ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
بامل يزات  وحيد  شريك  محدودة 

السالية :
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 STE NAS   : التس ية 

.AMENAGEMENT SARL AU

الهدف االجس اعي :

أع ال مخسلصة.

اسسي2اد وتصدير.

السداول.

شراء وبيع البضائع.

خدمات.

تأجي2 املالعب.

بين  (السجارة  بالج لة  البيع 

الشركات) لألجهزة الكهربائية واإلنارة 

واملياه والنافورات.

كصاءة الطاقة.

توزيع األجهزة الكهربائية واإلنارة 

واملياه والنافورات.

السحكم  أنظ ة  وتركيب  توريد 

والدخول واملراقبة.

توريد وتركيب أنظ ة الصوت.

والخدمات  والسوريد  األشغال 

لج يع القطاعات.

تجارة عاملية.

الوساطة والس سرة.

املساعدة في تطوير األع ال.

ج يع األنشطة السجارية.

إدارة اإلعالنات.

والبيع  والسصدير  االسسي2اد 

بالج لة والسوزيع.

الشركاء :

مغربية  ايروكة  مريم  السيدة 

حي   127 بصيال  تقطن  الجنسية 

املنطلق II ح ي م الرباط.
يقدر رأس مال   : رأس ال الشركة 

 1.222.222 قي سه  ب بلغ  الشركة 

درهم موزعة إلى 12.222 سهم  قي ة 

كل واحدة 122 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري بسال.

ع ارة2،   ،1 جناح  سال،   : املقر 
الطابق )، رقم 4 - حي السالم - املنارة 

.2/4

الشركة تسي2 من طرف   : اإلدارة 

الشريكة  ايروكة  مريم  السيدة 

الوحيدة.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 23   2 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2)2) تحت الرقم 282.
السسخراج وذكر

املسي2ة

94 P

STE ARGILUX
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 19.224.222 درهم

السجل السجاري بوجدة رقم 25)16
مقرها االجس اعي وجدة، 85، زنقة 

مراكش
مالحظة خسارة 2/4 

رأس مال الشركة
االسسثنائي  العام  الج ع    -  1
املنعقد بساريخ 4 يوليو 2)2) لشركة 
مسؤولية  ذات  شركة   ARGILUX
 85 محدودة والكائن مقرها بوجدة، 
 2/4 زنقة مراكش قد الحظ خسارة 
حل  عدم  وقرر  الشركة  مال  رأس 

مسبق للشركة.
- تم اإليداع القانوني ب صلحة   (
كسابة الضبط لدى املحك ة السجارية 
بوجدة، السجل السجاري رقم 25)16 

بساريخ 5) أغسطس 2)2).
لإلشارة والسنبيه

95 P

STE GHRISS RIVER
ش.ذ.م.م.

لشريك الوحيد
شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك الوحيد
ذات رأس ال : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : طنجة )، ساحة 
الكويت طابق 1 رقم 4

تكوين
ب قس�صى سند عرفي مؤرخ    -  1
 (2(2 أغسطس   12 بساريخ  بطنجة 
 (2(2 أغسطس   11 ومسجل بساريخ 
فقد تم   28(74 وتحت رقم اإليداع 
وإقامة شركة ذات مسؤولية  إنشاء 
امل يزات  تسض ن  والتي  محدودة 

السالية :

 STE GHRISS RIVER  : التس ية 

ش.ذ.م.م لشريك الوحيد.

الهدف : إن الشركة تهدف إلى :

املنسجات  وبيع  شراء   : أساسا 

الزراعية.

السجارة في ج يع أشكاله في ج يع 

الغذائية  املواد  أو  واملواد  املنسجات 

ذات فلة مباشرة أو غي2 مباشرة في 

األنشطة املذكورة أعاله.

بيع الحيوانات، يسم توفي2 الطعام 

املزرعة  منسجات  مع  أسا�صي  بشكل 

املنسجات  تك لها  أن  ي كن  التي 

املشت2اة.

االسسي2اد والسصدير بشكل عام.

الع ليات  كل   : ع وما  أكث2 

املالية  الصناعية،  السجارية، 

والعقارية أو الغي2 العقارية وخصوفا 

الس سرة التي لها عالقة مباشرة أو 

السالصة  األهداف  بأحد  مباشر  غي2 

الذكر أو كل هدف م اثل أو مشابه.

املقر االجس اعي : طنجة )، ساحة 
الكويت طابق 1 رقم 4.

يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املدة 

السأسيس.
ب  حدد   : االجس اعي  املال  رأس 

 1222 إلى  مجزأ  درهم   122.222

 122 قي ة  ذات  اجس اعية  حصة 

درهم للواحد خصصت ل :

السيد دريدي عبد العزيز : 1222 

حصة.

القي ة نقدا ملا  والكل مقابل أداء 

مج وعة 122.222 درهم.

التسيي2 : واحد أو أ:ثر من املسي2ين 

بصالحية واسعة.

العزيز  عبد  دريدي  السيد  عين 

مسي2ة للشركة ملدة غي2 محدودة.

من  تنطلق   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى 21 ديس 23.

الصافية  النسائج  إن   : النسائج 

القانونية  االقسطاعات  بعد  للشركة 

والسنظي ية، تقسم بين الشركاء على 

حسب عدد الحصص امل لوكة لكل 

واحد منهم.

إنجازه  القانوني تم  اإليداع    -  (

لدى كسابة الضبط باملحك ة السجارية 

 (2(2 أغسطس   (7 يوم  بطنجة 

 127(47 السجاري رقم  تحت سجل 

وتحت رقم اإليداع 22218).
مسسخلص مطابق لألفل

التسيي2

96 P

STE MAMDE RE
SA

شركة مساه ة

اسسقالة مسصرف
تعيين مسصرف جديد

بساريخ اإلداري  املجلس   قرر 

للشركة املس اة   (219 ديس 23   (2  

مساه ة  شركة   MAMDA RE SA

درهم،   599.999.822 رأس الها 

مقرها االجس اعي بالدار البيضاء، 17 

شارع موالي يوسف.

اسسقالة  االعسبار  بعين  أخذ 

من مهامه   M.Jean-Luc Gourgeon

ك دير عام مصوض.
العبدالوي  خالد  السيد  تعيين 

ك دير عام مصوض جديد في الشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

 (2(2 أغسطس   4 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 9)7418.

97 P

STE WISE STONE CAPITAL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ    -  1

 (2(2 يونيو   (2 في  البيضاء  بالدار 

تم تحديد القانون الـسأسي�صي لشركة 

ذات مسؤولية محدودة لها امل يزات 

السالية :

 STE WISE  : الشركة  اسم 

ذات  شركة   STONE CAPITAL

مسؤولية محدودة.
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املشاركين :
مغربي  السازي،  مح د  السيد 
بسال،   1946 سبس 23   17 في  مزداد 
الساكن بالدار البيضاء 1، م ر اللوز، 
.B269721 أنصا رقم بطاقسه الوطنية
مغربي  السازي،  التهامي  السيد 
بالدار   1982 ديس 23   (6 في  مزداد 
 ،1 البيضاء، الساكن بالدار البيضاء 
م ر اللوز، أنصا رقم بطاقسه الوطنية 

.BE724471
موضوع الشركة :

كل ع ليات اإلنعاش العقاري.
وذات  املشاريع  كل  وإدارة  تسيي2 

الطابع العقاري.
تنظيم، تنسيق، مراقبة وإنجاز كل 
األشغال املسعلقة بالبناء وكل مشاريع 

السجهيز، الت2تيب والتزيين.
إبرام بصصة مكت2ي أو كاري ج يع 

عقود اإليجار حتى طويلة.
امللكية  قانون  في  االنخراط 
الظهي2  طرف  من  املسي2  املشت2كة 
98).)1.2 املؤرخ في 2 أكسوبر )22) 
القانون  نشر  على  يحسوي  والذي 
األسا�صي  بالقانون  املسعلق   18.22

لل لكية املشت2كة للع ارات املبينة.
ج يع ع ليات تقديم الخدمات، 
املعامالت، الع والت والس ثيل وإدارة 

العقارات.
املساه ة في تكوين كل الشركات 
كل  االعسبار  بعين  أخذ  أو  العقارية 
هذا  من  شركات  في  املساه ات 

الطابع.
بيع األفول العقارية، إن وجدت.

الع ليات  كل  عامة  وبصصة 
املسعلقة مباشرة أو غي2 مباشرة كليا 
أو  املذكورة  باألهداف  جزئيا،  أو 

باألهداف امل اثلة أو املرتبطة.
ال23ج  توين سانت2،   : مقر الشركة 
شوارع  زاوية   ،16 الطابق  الغربي، 
الزرقطوني واملسي2ة - الدار البيضاء.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 
تاريخ تسجيلها في السجل السجاري.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
درهم للواحدة موزعة على   122 ب 

الشكل السالي :

السيد مح د السازي : 752 حصة 
اجس اعية.

السيد التهامي السازي : 52) حصة 
اجس اعية.

املج وع : 1.222 حصة اجس اعية.
االجس اعية  الحصص  هاته  ث ن 
املكستبة كلها نقدا، قد حررت بالربع 

من قي تها اإلس ية.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
املالية  السنة  وتنسهي  ديس 23   21
على أن   (2(2 ديس 23   21 األولى في 
تسجيل  بين  املت2اوحة  املدة  تغطي 
الشركة في السجل السجاري والساريخ 

املذكور.
التسيي2 : من طرف السيد التهامي 
ملدة غي2 محدودة مع ج يع  السازي، 

الصالحيات.
تم اإليداع القانوني باملركز    -  (
الدار  بوالية  لالستث ار  الجهوي 

البيضاء بساريخ 5) أغسطس 2)2).
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  السجاري 
469999 بساريخ 5) أغسطس 2)2).
98 P

STE LBAZ PEINTURE
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : 57، املغرب 
العربي ف 1 شقة رقم ) - القنيطرة

الج ع  محضر  ب قس�صى   : أوال 
املنعقد  للشركة  االسسثنائي  العام 
بالقنيطرة بساريخ 17 أغسطس 2)2) 
عبد  ابرال  املرحوم  وفاة  إثر  على 
 LBAZ شركة  شركاء  قرر  اللطيف 

PEINTURE  ما يلي :
تقسيم رأس ال الشركة ك ا يلي :
السيد ابرال مح د : 167 حصة.
السيدة الباز فاط ة : 167 حصة.

 1(7  : ج يلة  املعالي  السيدة 
حصة.

ابرال أسامة : 154 حصة.
ابرال فاط ة : 77 حصة.
ابرال فصاء : 77 حصة.
ابرال مروة : 77 حصة,

ابرال مسلم : 154 حصة.
مسي2  ابرال جالل  السيد  تعيين 

للشركة ملدة غي2 محدودة.
للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
املسؤولية ذات  من شركة محدودة 
محدودة  شركة  إلى  وحيد  شريك 

املسؤولية.
من  و)4   7  ،6 البنود  تعديل 

القانون األسا�صي.
تم   : القانوني  اإليداع   : ثانيا 
اإليداع القانوني باملحك ة االبسدائية 
 (2(2 أغسطس   7 بالقنيطرة بساريخ 
بالسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

السجاري تحت رقم 5)792.
99 P

 STE ALLURE
 PARAPHARMACIE AND

MARKET
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
 (2(2 أغسطس   4 بساريخ  ومسجل 
شركة محدودة املسؤولية  تم إنشاء 
تح ل  والتي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصائص السالية :
 STE ALLURE  : التس ية 
 PARAPHARMACIE AND

.MARKET SARL AU
بيع منسجات   : الهدف االجس اعي 
السج يل  ملسسحضرات  بارا 

ومسسحضرات السج يل.
 122.222  : الشركة  رأس ال 

درهم.
 2 رقم  محل   : االجس اعي  املقر 
إقامة النخيل 5 تجزئة بوشوك - سال.
مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

تاريخ السأسيس.
التسيي2 : تم تعيين السيدة أبرود 

الحاجة سهام ك سي2ة للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بسال  االبسدائية  باملحك ة  القانوني 
تحت رقم   (2(2 أغسطس   2 بساريخ 

.249(7
مقسطف وبيان

100 P

STE TCHAMBI TRAV
SARL AU

ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ 
نظام  تكوين  تم   (2(2 يوليو   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�صي 
وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالسالي :
 STE TCHAMBI  : التس ية 

.TRAV
الهدف : ت ارس الشركة االهداف 

السالية :
أو  األع ال  مخسلف  من  املقاول 

البناء.
تجارة.

شراء وبيع مواد البناء واملعدات.
شقة   22 ع ارة   : املقر االجس اعي 
لوكيلي  أح د  موالي  زنقة   28 رقم 

حسان الرباط.
 122.222  : رأس املال االجس اعي 
حصة قي ة   1222 درهم مقسم إلى 

كل واحدة 122 درهم.
نبيل  السيد  تعيين  تم   : التسيي2 
السعريف  لبطاقة  الحامل  اسكرم 
ك سي2   A727(17 رقم  الوطنية 

للشركة وملدة غي2 محدودة.
وضع  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط  كسابة  لدى  القانوني  امللف 
باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

السجل السجاري 145597.
101 P

STE MINCEUR AND CO
SARL AU

ب قس�صى ج ع عام اسسثنائي حرر 

 (2(2 يوليو   (1 بساريخ  الرباط  في 
 STE لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
MINCEUR AND CO ش.م.م. ذات 

الشريك الوحيد ما يلي :
الذي  الشركة  نشاط  تعديل 

أفبح كالسالي :
مركز السج يل والسخسيس.

اسسي2اد وتصدير.
النظام  من   2 املادة  تعديل 

األسا�صي.



عدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2))الجريدة الرسمية   11634

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   7 بساريخ 

.126474

102 P

STE TUMI
SARL

ش.م.م.

بشريك واحد

ذات رأس ال يقدر ب 122.222 

درهم

املقر االجس اعي : ع ارة 15، شارع 

األبطال رقم 4 أكدال - الرباط

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 أغسطس   19 بساريخ  بالرباط 

للشركة  األسا�صي  القانون  وضع  تم 

اهاموتن،  وهيب  السيد  طرف  من 

والتي تح ل الخصائص السالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

.STE TUMI SARL AU : اس ها

البناء  في أشغال  مقاول   : هدفها 

وأشغال مخسلصة.

15، شارع األبطال  مقرها : ع ارة 
رقم 4 أكدال - الرباط.

سنة تبسدئ من يوم   99  : أمدها 

السأسيس.
درهم   122.222  : رأس الها 

 122 1222حصة بقي ة  مقس ة إلى 

درهم للواحدة.

غي2  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

محددة السيد وهيب اهاموتن.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في مسم شهر ديس 23 

من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  القانوني 

تحت   (2(2 سبس 23   2 بالرباط يوم 
رقم 145499.

وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

103 P

STE CHRONO SCOOL

SARL AU

ش.م.م.

بشريك واحد

ذات رأس ال يقدر ب 122.222 

درهم

املقر االجس اعي : سكسور S حي 

الرح ة رقم 125 سال

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 أغسطس   15 بساريخ  بالرباط 

للشركة  األسا�صي  القانون  وضع  تم 

والتي  من طرف السيد حسن ديني، 

تح ل الخصائص السالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

 STE CHRONO SCOOL : اس ها

.SARL AU

اللغات  لسعليم  مركز   : هدفها 

شتى  في  والسقوية  الدعم  ودروس 

السخصصات.

تكوين مسس ر.

مقرها : سكسور S حي الرح ة رقم 

125 سال.

سنة تبسدئ من يوم   99  : أمدها 

السأسيس.

درهم   122.222  : رأس الها 

 122 1222حصة بقي ة  مقس ة إلى 

درهم للواحدة.

غي2  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

محددة السيد حسن ديني.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في مسم شهر ديس 23 

من كل سنة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني لدى املحك ة السجارية بسال 

رقم  تحت   (2(2 فاتح سبس 23  يوم 

.21785
وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

104 P

FIDUTEMA SARL
مكسب الحسابات واالستشارة

 BUREAU DE COMTABILITE CONSEIL
FISCAL

 COMPTABLE AGREE PAR MEMBRE DE
L’OPCA

 Adresse : N°126, RUE AL KAHIRA,
 COMATRAV 1, 1ER ETAGE APPT N°1

TEMARA

 STE FOR GLACE
SARL AU

إعالن عن الزيادة في رأس ال الشركة
بيع الحصص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
 FOR قررت شركة   (2(2 ف23اير   (5
ذات  ش.م.م.   GLACE SARL AU

الشريك الوحيد ما يلي :
زيادة في رأس مال الشركة الذي 
وت ت  درهم   1.422.222 ب  يقدر 
ليصبح  درهم   122.222 إضافة 

1.522.222 درهم.
بيع 2222 حصة في ملكية السيد 
الكركور الصاطمي إلى السيدة سكينة 

بنشرقي.
بيع 2222 حصة في ملكية السيد 
الكركور الصاطمي إلى السيد الكركور 

آدم.
بيع 52)) حصة في ملكية السيد 
الكركور الصاطمي إلى السيدة الكركور 

فصاء.
بيع 52)) حصة في ملكية السيد 
الكركور الصاطمي إلى السيدة الكركور 

ندى.
للشركة  القانونية  الصصة  تغيي2 
املسؤولية ذات  من شركة محدودة 
الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية.
توسيع النشاط السجاري :
مقاول في نجارة األملنيوم.

األشغال املخسلصة.
االسسي2اد والسصدير.

تحيين القانون األسا�صي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بس ارة  السجارية  باملحك ة  الضبط 
بساريخ 12 أغسطس 2)2) تحت رقم 

.27(2
105 P

 STE FORMATION -
ENGINEERING- EXPERTISE

ET PAR ABREVIATION
FENEX

رأس الها السجاري : 12.222 درهم
املقر االجس اعي : حي الخضراء رقم 

11 كيش األوداية الرباط
السجل السجاري بالرباط تحت

رقم 45775
شركة  لشركاء  محضر  ب قس�صى 
املسؤولية  ذات  شركة    FENEX
نوف 23   22 بساريخ  املحدودة املنعقد  

219) تقرر ما يلي :
تقرير املصصي على كافة ع ليات 

السصصية.
املراجعة واملوافقة على السصصية، 

والسصويت على التسوية النهائية.
عبد  السيد  املصف  ذمة  إبراء 

الغصور الطنطوي العراقي.
املصادقة على السصصية النهائية.

هذه  لكل  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الوثائق 
بالرباط بساريخ )1 مارس 2)2) تحت 

رقم )12482.
106 P

 STE PATRIMONIA
MANAGEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
لشريك وحيد

رأس الها السجاري : 722.222 درهم
املقر االجس اعي : 14 شارع رايس 

شرقاوي السوي�صي - الرباط
السجل السجاري بالرباط تحت

رقم 84629
للشريك  محضر  ب قس�صى 
 PATRIMONIA لشركة  الوحيد 
ذات  شركة   MANAGEMENT
وحيد،  لشريك  املحدوة  املسؤولية 
2)2)تقرر  يونيو   22 املنعقد بساريخ 
شارع   14 تحويل املقر االجس اعي إلى 
حسان   - سابقا  اإلقامة  حي  فاس، 
الرباط ونتيجة لذلك تم تحيين العقد 

العرفي للشركة.
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هذه  لكل  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الوثائق 

 (2(2 أغسطس   (5 بساريخ  بالرباط 

تحت رقم 126179.

107 P

STE CHAMZA TRANS
تأسيس شركة

1 -  ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ في 
)1 أغسطس 2)2) تم إيداع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�صي 

املحدودة ذات امل يزات السالية :

 STE CHAMZA  : التس ية 

.TRANS

الهدف : نقل البضائع.

السقدم  إقامة   : االجس اعي  املقر 

ال23نو�صي   ( الطابق   GH(-17 ع ارة 

الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   122.222 االجس اعي محدد في 

اجس اعية  1222حصة  إلى  مقسم 

درهم للواحدة مكستبة   122 من فئة 

ومحررة بالكامل.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

21 ديس 23.

السيد  تعيين  تم   : التسيي2 

ألشحمي عبد هللا مسي2 للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  (

البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 

فاتح  بساريخ   744565 رقم  تحت 

سبس 23 2)2).
ملخص قصد النشر

108 P

STE MARIELLE TRANS
تأسيس شركة

ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ    -  1
في 1) يوليو 2)2) تم إيداع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�صي 

املحدودة ذات امل يزات السالية :

 STE MARIELLE  : التس ية 

.TRANS

الهدف : نقل البضائع.

السقدم  إقامة   : االجس اعي  املقر 

ال23نو�صي   ( الطابق   GH(-17 ع ارة 

الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   122.222 االجس اعي محدد في 

اجس اعية  1222حصة  إلى  مقسم 

درهم للواحدة مكستبة   122 من فئة 

ومحررة بالكامل.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

21 ديس 23.

التسيي2 : تم تعيين السيدة الكوط 

مريم مسي2ة للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  (

البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 

 17 بساريخ   74224( رقم  تحت 

أغسطس 2)2).
ملخص قصد النشر

109 P

STE PRESSING OASIS
تأسيس شركة

1 -  ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ في 
4 أغسطس 215) تم إيداع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�صي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

امل يزات السالية :

 STE PRESSING  : التس ية 

.OASIS

الهدف : تصبين وتحديد املالبس.

املقر االجس اعي : إقامة بارك بالز 1 

ع ارة ش محل رقم 1 املح دية.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   122.222 االجس اعي محدد في 

اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

درهم للواحدة مكستبة   122 من فئة 

ومحررة بالكامل.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 
االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

21 ديس 23.
التسيي2 : تم تعيين السيد بالحاج  

الحسن مسي2 للشركة.
لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  (
باملح دية تحت  االبسدائية  املحك ة 
أغسطس   (2 بساريخ   1255 رقم 

.(215
ملخص قصد النشر

110 P

BETA EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجس اعي : إقامة سان سيانس 
الشقة رقم 6 بلصدير الدار البيضاء

رفع رأس ال الشركة
العام  الج ع  ب قس�صى   -  I
أكسوبر   21 في  املؤرخ  االسسثنائي 

227) ت ت املصادقة على ما يلي :
رفع رأس ال الشركة من 522.222 
وذلك  درهم   2.222.222 إلى  درهم 

بإدماج الحساب الجاري للشركة.
تغيي2 البند السادس والسابع من 

النظام األسا�صي للشركة.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  السجارية 
بساريخ  121211 السجاري   السجل 

 1) نوف 23 227).
ملخص قصد النشر

111 P

STE BETA EXPRESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجس اعي : إقامة سان سيانس 
الشقة رقم 6 بلصدير الدار البيضاء

تصويت حصص
العام  الج ع  ب قس�صى   -  I
االسسثنائي املؤرخ في )1 يونيو 226) 

ت ت املصادقة على ما يلي :
عبد  منصور  بن  السيد  تصويت 
من  كل  إلى  حصة   15222 هللا 
9222 حصة  السيد بالحاج الحسن 
 1522 ضحى  منصور  بن  والسيدة 
والسيد بالحاج ياسين 1522 والسيد 
والسيدة    1522 سصيان  بالحاج 

بالحاج فاط ة 1522.

قبول اسسقالة السيد بن منصور 

بالحاج  السيد  تعيين  مع  هللا  عبد 

الحسن مسي2 للشركة.

تغيي2 البند السادس والسابع من 

النظام األسا�صي للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  (

البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 

تحت رقم 82698) بالسجل السجاري 

بساريخ ) أغسطس 226).
ملخص قصد النشر

112 P

STE BETA EXPRESS
تأسيس شركة

ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ في   -  I

1999 تم إيداع القانون  2) ديس 23 

املسؤولية  ذات  لشركة  السأسي�صي 

املحدودة ذات امل يزات السالية :

.STE BETA EXPRESS : التس ية

الهدف : نقل البضائع.

سان  إقامة   : االجس اعي  املقر 

بلصدير الدار   6 سيانس الشقة رقم 

البيضاء.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   522.222 االجس اعي محدد في 

اجس اعية  حصة   5222 إلى  مقسم 

درهم للواحدة مكستبة   122 من فئة 

ومحررة بالكامل.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

21 ديس 23.

التسيي2 : تم تعيين السيد بالحاج 

الحسن والسيد بن منصور عبد هللا 

مسي2ان للشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم    -  (

البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 

تحت رقم 162721 بالسجل السجاري 

بساريخ 6 يناير 222).
ملخص قصد النشر

113 P



عدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2))الجريدة الرسمية   11636

STE SMH NETTOYAGE
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى   -  I
تم  قد   (2(2 مارس   11 الرباط  في 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة من شريك واحد.
 STE SMH  : التس ية 

.NETTOYAGE SARL AU
الهدف : مقاولة السنظيف.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.
طارق اسرموح : 1222 حصة.

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

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
تجزئة   16 رقم   : املقر االجس اعي 

سعيد حجي  طريق القنيطرة سال.
املسي2 : طارق اسرموح.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.21761

114 P

STE ABAR DAMASCUS
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى   -  I
قد   (2(2 يوليو   (8 بساريخ  سال  في 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة من شريك واحد.
 STE ABAR  : التس ية 

.DAMASCUS
الهدف : حصر اآلبار.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.
سعيد الح دي : 1222 حصة.

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

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
تجزئة   16 رقم   : املقر االجس اعي 

سعيد حجي  طريق القنيطرة سال.

املسي2 : سعيد الح دي.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.21762
115 P

 STE AEGEAN BUNKERING
MOROCCO

SARL AU
شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
رأس الها : 12.222 أورو

منظقة فرانش لقصر مجاز - طنجة
س.ت : طنجة رقم 46175

ب وجب قرارات الشريك الوحيد 
قام   (2(2 ف23اير   (1 في  الصادرة 
على  باإلشهاد  الوحيد  الشريك 
وب ا  الساريخ  في هذا  املسي2  اسسقالة 

يلي :
تنظيم إدارة مسي2ة مشت2كة.

السيد   : تعيين مسي2ين شريكين 
نيكوالي هريسطوف فالشينكوفسكي 
 NIKOLAY HRISTOV
في  املزداد   VALCHINKOVSKI
بلغارية،   - 1974ببلوفن  يناير   14
 511 الساكن بباهوان طووير الشقة 
العربية  اإلمارات   - ذبي  البارشة، 
املسحدة والسيد أليسطي2 كيث بيسي2 
 ALISTAIR KEITH PETER كروس 
 - بكانبي2ا   1976 يناير   7 في  املزداد 
شومان   (2 الساكن برقم  است2اليا، 
دي روبييت، )))1 فيزناز، سويسرا، 

وذلك ملدة غي2 محدودة.
للشريك  الدائم  امل ثل  تغيي2 
نيكوالي  السيد  أي  الوحيد، 
فالشينكوفسكي  هريسطوف 
 NIKOLAY HRISTOV
إليه  املشار   ،VALCHINKOVSKI

أعاله.
بكيصية  األسا�صي  النظام  تحيين 
مسالزمة واملوافقة على نظام أسا�صي 

محين.
تم إنجاز اإليداع القانوني بكسابة 
بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 أغسطس   1( في 
22241) وتم تعديل السجل السجاري 

في نصس اليوم.
املسي2

 116 P

STE BLUEBIKE
SARL AU

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
وضع  تم   (2(2 يوليو   14 بساريخ 
ذات  لشركة  األسا�صي  القانون 
وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

بالخصوفيات السالية :
أنشطة  ج يع   : الشركة  غرض 
وكاالت االتصاالت والصعاليات بج يع 

أنواعها.
لال  شارع   47  : االجس اعي  املقر 

الياقوت الطابق 5 الدار  البيضاء.
مدة الشركة : 99 سنة.

الرأس مال : 12.222 درهم.
اإلدارة والتسيي2 : السيدة بريجيت 

زيت2ة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
 74(526 2)2) تحت رقم  أغسطس 

السجل السجاري رقم 468712.
ب ثابة مقسطف وبيان

117 P

STE SMARTING
SARL

تأسيس شركة
ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
القانون  وضع  تم   (2(2 يوليو   7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بالخصوفيات السالية :
وتوزيع  تسويق   : الشركة  غرض 
منسجات الكومبيوتر والطباعة بج يع 

أنواعها بالج لة وبالسقسيط.
لال  شارع   47  : االجس اعي  املقر 

الياقوت الطابق 5 الدار  البيضاء.
مدة الشركة : 99 سنة.

الرأس مال : 122.222 درهم.
عبد  السيد   : والتسيي2  اإلدارة 
والسيد  الصافي  الهادي  بن  الوهاب 

مح د كريم بركة هللا.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 
 714(16 رقم  تحت   (2(2 يوليو 

السجل السجاري رقم 467295.
ب ثابة مقسطف وبيان

118 P

 STE SHAYMINE
SARL AU

تحويل املقر االجس اعي
 14 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

يوليو 2)2) قرر ما يلي :
تحويل املقر االجس اعي للشركة.

بالنظام  املسعلقة  السعديالت 
األسا�صي.

منح الصالحيات.
أسئلة مخسلصة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
 (2(2 أغسطس   18 بساريخ  البيضاء 

رقم اإليداع القانوني 4)7424.
ب ثابة مقسطف وبيان

119 P

 STE ASSURANCE OSTY
SARL
تعيين

 22 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
يونيو 217) قرر ما يلي :

لحلو  بوتينة  السيدة  تعيين 
ك سي2ة للشركة ملدة محدودة.

بالنظام  املسعلقة  السعديالت 
األسا�صي.

منح الصالحيات.
أسئلة مخسلصة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
2)2) رقم  يوليو   16 بساريخ  البيضاء 

اإليداع القانوني 7)7298.
ب ثابة مقسطف وبيان

120 P

SANDLER FREE ZONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 122.222 درهم
املقر االجس اعي : 15، زنقة سبو، 
مركز املعامالت »ال شوب«، مكسب 
رقم )، الطابق الخامس، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات السالية :
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 SANDLER FREE  : التس ية 
.ZONE SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

15، زنقة سبو،   : املقر االجس اعي 
مكسب  شوب«،  »ال  املعامالت  مركز 

رقم )، الطابق الخامس، القنيطرة.
موضوع الشركة :

نقل املسسخدمين والنقل السياحي ؛
املقاولة في نقل البضائع ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصصة 
بنشاط الشركة.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 
بكاملها، مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :
السيد أسامة شاكر 222 حصة ؛

 722 شاكر  عواطف  السيدة 
حصة.

املدة : 99 سنة.
: أسند إلى السيد أسامة  التسيي2 

شاكر والسيدة عواطف شاكر.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55747 بساريخ ) سبس 23 2)2).
121 P

MOATAZ AMINE GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 122.222 درهم
املقر االجس اعي : 22، شارع اإلمام 

علي، مكسب رقم )، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات السالية :
 MOATAZ AMINE  : التس ية 

.GROUP SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر االجس اعي : 22، شارع اإلمام 

علي، مكسب رقم )، القنيطرة.

موضوع الشركة :

منعش عقاري ؛

األشغال املخسلصة أو البناء ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصصة 

بنشاط الشركة.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 

بكاملها، مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :

السيد معتز مح د 522 حصة ؛

السيد معتز أح د أمين 522 حصة.

املدة : 99 سنة.

معتز  السيد  إلى  أسند   : التسيي2 

أمين  أح د  معتز  والسيد  مح د 

بإمضاء مشت2ك.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 5)557 بساريخ فاتح سبس 23 2)2).

122 P

MAZME
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : 82 زاوية شارع 

ادريس األك23 وموالي عبد الرح ان، 

إقامة ياس ين، القنيطرة

 السجل السجاري بالقنيطرة 
رقم 54245

تصويت حصص اجس اعية
وتعيين مسي2ين

ب قس�صى محضر الج ع العام الغي2 

 (2(2 سبس 23  فاتح  بساريخ  العادي 

لشركة MAZME SARL تقرر باإلج اع 

ما يلي :

حصة   84 املصادقة على تصويت 
نهري  السيد  ملك  في  اجس اعية 

اجس اعية حصة  و82  الدين  عز 

و82  مهدي  السيد حسن  ملك  في   
السيد  ملك  في  اجس اعية  حصة 
طاهري مح د املدني لصائدة السيد 
سلي�صي حسن الذي قبل 52) حصة 
اجس اعية بقي ة 122 درهم للحصة.
طاهري  السيد  اسسقالة  قبول 
مح د املدني من مهام تسيي2 الشركة 
وإبرائه وتعيين السيد نهري عز الدين 
مسي2ان  حسن  سيل�صي  والسيد 

للشركة ملدة غي2 محدودة.
تغيي2 الصصول 6، 7، )4 من القانون 

األسا�صي للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 4 سبس 23 

2)2) تحت رقم 78987.
123 P

 AGRO FRERES 
EL MEHDAOUI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : 2)، شارع أنوال، 
ع ارة فلوري 11، املكسب رقم 4، 

مي وزا، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات السالية :
 AGRO FRERES  :  التس ية 

.EL MEHDAOUI SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجس اعي : 2)، شارع أنوال، 
 ،4 رقم  املكسب   ،11 فلوري  ع ارة 

مي وزا، القنيطرة.
موضوع الشركة :

تسيي2 االسسغالالت الصالحية ؛
عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصصة 

بنشاط الشركة.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 
بكاملها، مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :

السيد ع ر املهداوي 52) حصة ؛
 (52 املهداوي  امليلودي  السيد 

حصة ؛
 (52 املهداوي  مح د  السيد 

حصة ؛
 (52 املهداوي  العربي  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

التسيي2 : أسند إلى السيد امليلودي 
املهداوي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55827 بساريخ 2 سبس 23 2)2).
124 P

NOBEL KUCHEN HAUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 122.222 درهم
املقر االجس اعي : زنقة ابن تاشصين، 
إقامة برع، رقم 22، مسجر رقم )، 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات السالية :
 NOBEL KUCHEN  : التس ية 

.HAUS SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املقر االجس اعي : زنقة ابن تاشصين، 
 ،( رقم  مسجر   ،22 رقم  برع،  إقامة 

القنيطرة.
موضوع الشركة :

األشغال املخسلصة في البناء ؛
السجارة بصصة عامة ؛
االسسي2اد والسصدير ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصصة 
بنشاط الشركة.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 
بكاملها، مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :
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السيد زين العابدين بلخي2ي 522 
حصة ؛

السيد ياسين كوزمي2 522 حصة.
املدة : 99 سنة.

زين  السيد  إلى  أسند   : التسيي2 
ياسين  والسيد  بلخي2ي  العابدين 

كوزمي2.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 1)557 بساريخ فاتح سبس 23 2)2).
125 P

 STE KADDAOUI AHMED
FECHE

SARL A AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
املقر االجس اعي : حي موالي يوسف، 

بلدية رأس املا، الناضور
تأسيس شركة

ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
11 يوليو 2)2) ومصحح اإلمضاءات 
تم  اإلمضاءات  تصحيح  ب صالح 
إعداد القانون األسا�صي لشركة ذات 
املسؤولية املحدودة الشريك الوحيد 

باملوافصات السالية :
 STE KADDAOUI : تس ية الشركة

.AHMED FECHE
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
موالي  حي   : االجس اعي  املقر 

يوسف، بلدية رأس املا، الناضور.
من  الغرض   : االجس اعي  الهدف 
بشكل  الشركة في املغرب أو خارجه، 
لنصسها  سواء  مباشر  غي2  أو   مباشر 

أو لغي2ها أو مساه ة في :
شركة لبيع الس ك ؛

مقاول في نقل البضائع ؛
شركة االسسي2اد والسصدير ؛

الع ليات  ج يع  عام،  وبشكل 
السجارية، املالية، الصناعية، العقارية، 
الحرفية والخدماتية، ج يعها لحساب 
مباشر  بشكل  واملرتبط   الشركة، 
أو غي2 مباشر بالهدف االجس اعي لسطوير 

الشركة.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة منذ تاريخ السأسيس.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم مقس ة   122.222 الشركة في 
على 1222 حصة من فئة 122 درهم.

 122.222 قداوي  طارق  السيد 
درهم 1222 حصة اجس اعية.

الشركة يسي2ها السيد   : التسيي2 
طارق قداوي وذلك ملدة غي2 محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
القانوني باملحك ة االبسدائية ب صلحة 
الناضور  ملدينة  السجاري  السجل 
بساريخ 12 أغسطس 2)2) تحت رقم 

.(2282
لإليداع والبيان

126 P

AGROBUSINESS SERVICES
شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : 6) زنقة أبي زارا 
29 شارع موالي عبد العزيز و86 بي 
شارع موالي عبد الرح ان، الطابق 

السصلي، محل رقم 28، القنيطرة
تأسيس الشركة

سجل  عرفي  عقد  ب قس�صى   -  I
بالقنيطرة بساريخ ) يوليو 2)2)، حرر 
محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 
املسؤولية تح ل املوافصات السالية :

 AGROBUSINESS : 1 - التس ية
.SERVICES SARL

) - الهدف : هدف الشركة :
النقل املسسخدمين ؛

نقل البضائع ؛
االستشارات اإلدارية.

زنقة   (6  : االجس اعي  املقر   -  2
أبي زارا 29 شارع موالي عبد العزيز 
و86 بي شارع موالي عبد الرح ان، 
 ،28 رقم  محل  السصلي،  الطابق 

القنيطرة.
4 - املدة : 99 سنة.

حدد   : املال االجس اعي  رأس   -  5
درهم   122.222 مبلغ  في  املال  رأس 
 122 1222 حصة بقي ة  موزع على 
بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل السالي :

السيد نهري عز الدين 52) حصة ؛

السيد الناجي سعيد 52) حصة ؛

السيد املكسني سعيد 52) حصة ؛

السيد لشهب حسن 52) حصة ؛

املج وع 1222 حصة.

6 - اإلدارة : تدار الشركة من قبل 

املسي2 الوحيد :

السيد نهري عز الدين ؛

السيد لشهب حسن.

7 - السنة املالية : من فاتح يناير 

إلى 21 ديس 23.

8 - الحصص : تقسطع 5% إلنشاء 

ويخصص  القانوني  االحسياطي  املال 

الصائض حسب قرار الشركاء.

تم تسجيل الشركة بالسجل   -  II

السجاري بالقنيطرة بساريخ 17 أغسطس 

2)2) تحت رقم 55621.

127 P

EL AKRA INC
SARL

ب قس�صى العقد العرفي املحرر في 

القنيطرة بساريخ فاتح سبس 23 2)2)، 

األسا�صي  القانون  على  االتصاق  تم 

لشركة ذات الخصائص السالية :

.EL AKRA INC SARL : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة ذات شريك.

 INFORMATIQUE  : الغرض 

 (programmeur, analyste,

.(concepreu

 ،1 رقم  محل   : االجس اعي  املركز 

 ،558 رقم  د  بلوك  العربي،  املغرب 

القنيطرة.

درهم   122.222  : الرأس ال 

حصة اجس اعية   1222 مقس ة إلى 

بقي ة 122 درهم للحصة الواحدة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 21 ديس 23 من كل سنة.

االحسياطي القانوني   %5  : األرباح 

والباقي بعد املداولة.

لتسيي2  قانونيا  عين   : التسيي2 

الشركة وملدة غي2 محدودة :

السيد أيوب العقرة.

املحك ة  في  الشركة  تسجيل  تم 
فاتح  بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

سبس 23 2)2) تحت رقم 55722.
128 P

STE SORORIMO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 2 إقامة 
119) الحدادة، القنيطرة

السجل السجاري رقم 52655
القنيطرة

اسسدراك خطإ
بالجريدة  وقع  خطإ  اسسدراك 
بساريخ  5592 عدد   الرس ية 

 18 ديس 23 219).
عوض :

التسيي2 أسند إلى : السيد السرور 
ياسر.

يقرأ :
التسيي2 أسند إلى : السيد الصرور 

عبد العزيز.
الباقي بدون تغيي2.

129 P

 ELMOKAOUIL
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأس الها : 522.222 درهم
مقرها االجس اعي : 2) شارع أنوال، 
ع ارة فلوري 11، املكسب رقم 4، 

مي وزا، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات السالية :
 ELMOKAOUIL  : التس ية 

.CONSTRUCTION SARL AU
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
2) شارع أنوال،  املقر االجس اعي : 
 ،4 رقم  املكسب   ،11 فلوري  ع ارة 

مي وزا، القنيطرة.
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موضوع الشركة :
أو  املخسلصة  األشغال  في  املقاولة 

البناء ؛
عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصصة 

بنشاط الشركة.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   522.222 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   5222 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 
بكاملها، مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :
السيد غريب شعي2ي 5222 حصة.

املدة : 99 سنة.
أسند إلى السيد غريب   : التسيي2 

شعي2ي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55821 بساريخ 2 سبس 23 2)2).
130 P

A.H TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : 15، زنقة سبو، 
مركز املعامالت »ال شوب«، مكسب 
رقم )، الطابق الخامس، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات السالية :
.A.H TRANS SARL AU : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

15، زنقة سبو،   : املقر االجس اعي 
مكسب  شوب«،  »ال  املعامالت  مركز 

رقم )، الطابق الخامس، القنيطرة.
موضوع الشركة :

املقاولة في نقل املسسخدمين.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 
بكاملها، مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :

 1222 العيساوي  ح يد  السيد 
حصة.

املدة : 99 سنة.
أسند إلى السيد ح يد   : التسيي2 

العيساوي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55759 بساريخ ) سبس 23 2)2).
131 P

AIN-TAMAR TRANS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : بالقنيطرة، شارع 
منصور ذهبي، إقامة فيكيك، مكسب 

رقم 2، القنيطرة
محرر  عرفي  عقد  ب قس�صى   -  1
تم وضع   ،(2(2 أغسطس   5 بساريخ 
محدودة  لشركة  األسا�صي  النظام 

املسؤولية ذات امل يزات السالية :
تسمى  الشركة   : التس ية   -  (
 AIN-TAMAR TRANS SARL شركة 

AU شركة محدودة املسؤولية.
2 - املوضوع : غرض الشركة :

مقاول البضائع ؛
الع ليات  ج يع  عامة،  وبصصة 
وغي2  منقولة  املالية،  السجارية، 
بشكل  أو  مباشرة  واملرتبطة  منقولة 
أعاله  املشارة  باألغراض  مباشر  غي2 
وتطوير  توسع  تسهيل  بإمكانها  أو 

الشركة.
4 - املقر االجس اعي : شارع منصور 
 ،2 مكسب رقم  إقامة فكيك،  ذهبي، 

القنيطرة.
5 - مدة حياة : الشركة محدودة في 
99 سنة ابسداء من تقييدها بالسجل 

السجاري.
رأس ال  حدد   : املال  رأس   -  6
الشركة في مبلغ 12.222 درهم مقس ة 
إلى 122 حصة اجس اعية من فئة 122 
درهم والتي سسوزع حسب مساه ة 

الشركاء في الرأس املال ك ا يلي :

 1222 السيد خالد بلحاج بنسبة 
حصة.

السيد خالد بلحاج   : التسيي2   -  7
تم تنصيبه مسي2 للشركة لصت2ة غي2 

محددة.
تم السقييد بالسجل السجاري   -  8
في  بالقنيطرة  االبسدائية   لل حك ة 

) سبس 23 2)2) تحت رقم 55751.
132 P

CASARAYA
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
 (2(2 أغسطس   5 بالقنيطرة بساريخ 
لشركة  األسا�صي  القانون  وضع  تم 

CASARAYA بالخصائص السالية :
.CASARAYA التس ية : شركة

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

هارون  زنقة   : االجس اعي  املقر 
 2 رقم  الصردوس،  إقامة  الرشيد، 

مي وزا، القنيطرة.
غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :
توطين الشركات ؛

أع ال الحاسوب واملعلوميات ؛
الع ليات  كل  عامة  وبصصة 
السجارية، الصناعية، العقارية واملالية 
التي لها عالقة بنشاط الشركة والتي 
من شأنها املساه ة في تن ية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 
تأسيسها النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
نهاية ديس 23 من كل سنة.

 122.222  : االجس اعي  الرأس ال 
حصة   1222 على  مقس ة  درهم 
بقي ة 122 درهم للواحدة سدد ث نها 
ضهيسة  السيدة  طرف  من  كاملة 

سلي ة.
السيدة  الشركة  يسي2   : التسيي2 

ضهيسة سلي ة.
وقيدت الشركة بالسجل السجاري 
بالقنيطرة  االبسدائية  املحك ة  لدى 

تحت رقم 55777.
ب ثابة ومقس�صى

املسي2

133 P

SAFOUAN BTD

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : 22، شارع اإلمام 

علي، مكسب رقم )، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�صي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات السالية :

 SAFOUAN BTD  : التس ية 

.SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر االجس اعي : 22، شارع اإلمام 

علي، مكسب رقم )، القنيطرة.

موضوع الشركة :

املقاولة في أشغال الرفاص ؛

أو  املخسلصة  األشغال  في  املقاولة 

البناء ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصصة 

بنشاط الشركة.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 

بكاملها، مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :

 1222 الع راوي  فصوان  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيي2 : أسند إلى السيد فصوان 

الع راوي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55757 بساريخ ) سبس 23 2)2).

134 P



عدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2))الجريدة الرسمية   11640

ENTREPRISE TOPBLADI
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : 4) شارع أبو بكر 

الصديق، رقم 15، إقامة نبيل، 

القنيطرة

تأسيس شركة
بالقنيطرة،   عرفي  عقد  ب قس�صى 

وضع  تم   (2(2 أغسطس   6 بساريخ 

ذات  لشركة  األسا�صي  القانون 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املوافصات السالية :

 ENTREPRISE  : التس ية 

.TOPBLADI SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 املقر االجس اعي : 4) شارع أبو بكر 

نبيل،  إقامة   ،15 رقم  الصديق، 

القنيطرة.

موضوع الشركة :

املقاولة في أشغال بناء الع ارات ؛

والسقسيط  بالج لة  وبيع  شراء 

ج يع مواد البناء ؛

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصصة 

بنشاط الشركة.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 

بكاملها، مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :

السيد خليد نافر 1222 حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد خليد   : التسيي2 

الحامل  مغربية،  الجنسية  نافر، 

.X66752 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 55741 بساريخ ) سبس 23 2)2).

135 P

SORAZAMED
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأس الها : 122.222 درهم
 املقر االجس اعي : 47 زنقة ع رو 

بن العاص، إقامة اس اعيل، مكسب 
رقم 4، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات السالية :
.SORAZAMED SARL : التس ية
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
زنقة ع رو   47  :  املقر االجس اعي 
بن العاص، إقامة اس اعيل، مكسب 

رقم 4، القنيطرة.
موضوع الشركة :

السجارة بصصة عامة ؛
بيع لوازم املكسب واإلعالميات ؛

بيع أثاث املكاتب ومواد مخسلصة ؛
عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصصة 

بنشاط الشركة.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 
بكاملها، مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :
 1222 حنان  ازنيكة  السيدة 

حصة.
املدة : 99 سنة.

: أسند إلى السيد ازنيكة  التسيي2 
الحامل  مغربية،  الجنسية  سعيد، 
 G247825 رقم  الوطنية  للبطاقة 

بصصسه مسي2 غي2 شريك.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55785 بساريخ 2 سبس 23 2)2).
136 P

ELBARGHMI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222 درهم

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

العزيز، رقم 4، القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�صي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املوافصات السالية :
 ELBARGHMI TRANS : التس ية

.SARL
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
إقامة   ،59  : االجس اعي  املقر 
موالي عبد العزيز، شارع موالي عبد 

العزيز، رقم 4، القنيطرة.
موضوع الشركة :
نقل املسسخدمين.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 
محررة  للواحدة،  درهم   122 بقي ة 
بكاملها، مكستبة وموزعة على الشركاء 

كالسالي :
السيد مح د ال23غمي 1222 حصة.

املدة : 99 سنة.
أسند إلى السيد مح د   : التسيي2 
الحامل  الجنسية مغربية،  ال23غمي، 

.X224847 للبطاقة الوطنية رقم
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 55719 بساريخ فاتح سبس 23 2)2).
138 P

STE PALADAM
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
 (2(2 يوليو   (4 بساريخ  بالقنيطرة 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الخصائص  تح ل  والتي  املحدودة 

السالية :

 PALADAM شركة   : التس ية 
ش.ذ.م.م ش.و.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

59 شارع موالي   : املقر االجس اعي 
عبد العزيز، رقم 4 إقامة موالي عبد 

العزيز، القنيطرة.
الهدف االجس اعي : نقل الخاص ؛

الع ليات  كل  عامة  وبصصة 
لها  التي  واملالية  والعقارية  السجارية 
من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

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

السأسيس النهائي.
التسيي2 : أسند إلى السيد ادريس 

القرفة.
فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 
سنة  كل  من  ديس 23   21 إلى   يناير 
ما عدا السنة األولى تبسدئ من تاريخ 

التسجيل.
رأس املال : حدد في مبلغ 122.222 
درهم مقس ة إلى 1222 حصة بقي ة 
اكسسابها  سدد  للواحدة  درهم   122

وتوزيعها كالسالي :
السيد ادريس القرفة 1222 حصة.

: قيدت الشركة  اإليداع القانوني 
بالسجل السجاري باملحك ة االبسدائية 
بساريخ   55457  بالقنيطرة تحت رقم 

6 أغسطس 2)2).
من أجل املسسخرج واإلشارة

فيدكونيط

139 P

VET E COMMERCE
SARL

AU CAPITAL 100.000 DHS
 N°25 KISSARIAT AHMED

 KREIM ANGLE RUE OMAR
 SLAOUI ET ABDERRAHMAN

CHENGUITI RABAT
RC : 126249

 VET E الشركة  شركاء  قرر 
COMMERCE بساريخ 22 يونيو 2)2) 

ما يلي :
الحل املسبق للشركة ابسداء   -  1

من هذا الساريخ.
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تعيين السيد اح د الرحالي،   -  (
 ،12 رقم  دكار،  زنقة   (2 الساكن 

الرباط ك صصي للشركة.
تحديد عنوان سكن مصصي   -  2
رقم  دكار،  زنقة   (2 الكائن  الشركة 

12، الرباط ك قر لسصصية الشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  لقد 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بالرباط بساريخ 7 سبس 23 2)2) تحت 

رقم 126457.
140 P

AZAKAD-PRIVE
SARL AU

 AU CAPITAL SOCIAL DE 50.000
DH

 SIEGE SOCIAL : 3EME ETAGE
 IMM N°30 APPT N°7 ANGLE

 RUE MOULAY ABDELHAFID ET
 RUE YOUSSEF BEN TACHAFINE

QUARTIER HASSAN RABAT
RC : 145579
تأسيس شركة

بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�صى 
تم وضع القانون   (2(2 2 أغسطس 
الخصائص  ذات  للشركة  األسا�صي 

السالية :
.AZAKAD-PRIVE : 1 - التس ية

- الشكل القانوني : شركة ذات   (
املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.

دروس   : االجس اعي  الهدف   -  2
الدعم واللغات األجنبية.

4 - املدة : 99 سنة.
 2 الطابق   : االجس اعي  املقر   -  5
زاوية زنقة   7 الشقة رقم   22 ع ارة 
يوسف  وزنقة  الحصيظ  عبد  موالي 

ابن تاشصين، حسان، الرباط.
 : االجس اعي  املال  الرأس   -  6
52.222 درهم مقسم إلى 522 حصة 
من فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

السيد  تعيين  تم   : املسي2   -  7
بنعلي رضا، الحامل لبطاقة السعريف 
ك سي2   Z22246 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غي2 محدودة.
8 - تم اإليداع القانوني باملحك ة 
سبس 23   7 بساريخ  بالرباط  السجارية 
السجل   126458 رقم  تحت   (2(2

السجاري رقم 145579.
141 P

LIBENS CONSULTING
SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : N°5 2EME

 ETAGE IMM N°22 RUE JBAL EL
AYYACHI, AGDAL RABAT

RC : 115885
بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�صى 
الشريك  قرر   ،(2(2 أغسطس   ((

الوحيد ما يلي :
رضا،  بنعلي  السيد  تعيين   -  1
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم Z22246 ك سي2 وحيد للشركة.

) - تحيين القانون األسا�صي للشركة 
حتى يتسنى له األخذ باملسغي2 أعاله.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 23   7 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2)2) تحت رقم 126459.
142 P

CG TRAP
SARL AU

الوحيد  الشريك  قرار  ب وجب 
لشركة   (2(2 أغسطس   18 بساريخ 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد تقرر :
مقاول في اآلالت   : تغيي2 النشاط 

الصالحية إلى النشاط تاجر.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوم  السراغنة  بقلعة   االبسدائية 
رقم  تحت   (2(2 أغسطس   21
2)2)/)19 السجل السجاري رقم 652).
143 P

 STE MEDHI
ELECTRONIQUE

SARL AU
تأسيس شركة

 (2(2 أغسطس   1( بساريخ  تم 
ذات  لشركة  منظم  قانون  وضع 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بامل يزات السالية :
 STE MEDHI  : التس ية 

.ELECTRONIQUE SARL AU

الهدف :

تاجر في مسسلزمات الهاتف الثابت 

أو املح ول ؛

مقاول في األشغال العامة والبناء.

املقر االجس اعي : دوار أوالد قاسم، 
زمران الشرقية، قلعة السراغنة.

سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 

12 أغسطس 2)2).

 122.222  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم مقسم على 1222 سهم من فئة 

122 درهم موزع كاآلتي :

 1222 السيد عبد الكريم مدحي 

حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.

السيد  طرف  من  تسي2   : اإلدارة 

عبد الكريم مدحي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوم  السراغنة  لقلعة   االبسدائية 

8) أغسطس 2)2) تحت رقم 2)2)/191.

144 P

 STE COMPLEXE DE LOISIRS

CJ AZIZ
SARL AU

تأسيس شركة
وضع   (2(2 يوليو   (8 تم بساريخ 

قانون منظم لشركة ذات املسؤولية 

بامل يزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

السالية :

 STE COMPLEXE DE  : التس ية 

.LOISIRS CJ AZIZ SARL AU

الهدف :

مطعم بسعر ثابت ؛

اسسغالل ح ام للسباحة أو مدرسة 

للسباحة ؛

أو  لل عارض  القاعات  تأجي2 

املناسبات والحصالت.

: دوار أوالد وكاد،  املقر االجس اعي 

قلعة  الشعيبية،  العطاوية  ج اعة 

السراغنة.

سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 

12 أغسطس 2)2).

 122.222  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم مقسم على 1222 سهم من فئة 

122 درهم موزع كاآلتي :

السيد عبد العزيز الشاعج 1222 

حصة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.

السيد  طرف  من  تسي2   : اإلدارة 

عبد العزيز الشاعج.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 االبسدائية لقلعة السراغنة يوم فاتح 

سبس 23  2)2) تحت رقم 2)2)/195.

145 P

 STE ED 2A TRANSPORT &

LOGISTIQUE
SARL AU

بالرباط  حرر  عرفي  عقد  حسب 

ت ت   (2(2 أغسطس   6 بساريخ 

األسا�صي  القانون  على  املصادقة 

للشركة ذات الخصائص السالية :

 STE ED (A : التس ية االجس اعية

.TRANSPORT & LOGISTIQUE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجس اعي : نقل البضائع.

 44 رقم  محل   : االجس اعي  املقر 

ع ارة رقم 12 مسي2ة 2 بلوك 4 حيم 

الرباط.
رأس املال : 122.222 درهم موزعة 

حصة اجس اعية من فئة   1222 إلى 

درهم محررة نقدا وهي موزعة   122

كاآلتي :

 1222 يوسف  الديهي  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة بعد السأسيس.

الديهي  السيد  تعيين   : التسيي2 

يوسف مسي2 وحيد للشركة ملدة غي2 

محدودة.

باملحك ة   : القانوني  اإليداع 

السجارية بالرباط تحت رقم السجل 

السجاري 145482.

146 P
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STE FISH AIT HADDOU
SARL AU

وضع   (219 ف23اير   14 تم بساريخ 
قوانين الشركة ذات امل يزات السالية :

 STE STE FISH AIT  : التس ية 
.HADDOU SARL AU

 MAREYAGE, VENTE  : املوضوع 
.TOUS PRODUIT DE MER

 ،65 رقم  املر�صى   : الرئي�صي  املقر 
العيون.

درهم   122.222  : الرأس ال 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 في ملك :
السيد محسن ايت حدو.

اإلدارة : تسيي2 السيد محسن ايت 
حدو.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 
رقم  تحت   (219 ف23اير   14 بساريخ 
السجاري  السجل  رقم   422/19

7182) بساريخ 14 ف23اير 219).
147 P

RD SUD
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بساريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   (2(2 سبس 23   4

الشركة ذات امل يزات السالية :
.RD SUD : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

يسعلق نشاط الشركة   : املوضوع 
سواء باملغرب أو خارجه :

مقهى ومطعم للوجبات الخصيصة، 
م ول حصالت.

الدشي2ة،  ساحة   : الرئي�صي  املقر 
ع ارة العروسيين، رقم 171، العيون.

الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 
حصة من   1222 إلى  درهم مقس ة 
موزعة  للواحدة  درهم   122 فئة 

كالسالي :
السيد مروان الدرهم 622 حصة ؛

السيد مح د رياح 422 حصة.

السيد  تسيي2 من طرف   : اإلدارة 
مروان الدرهم.

اإليداع القانوني : تم بكسابة الضبط 
بساريخ  بالعيون  االبسدائية   باملحك ة 
7 سبس 23 2)2) تحت رقم 275)/2)2) 

سجل تجاري رقم 892)2.
148 P

CC MAROC PLATFORM
SARL AU

العام  الج ع  لقرارات  تبعا 
بالرباط  املسجل  الوحيد  للشريك 
لشركة   (2(2 أغسطس   6  بساريخ 
شركة   CC MAROC PLATFORM
بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
وحيد عنوانها السجاري : رقم 17 دوار 
قرر  سال  بوقنادل،  العيا�صي  أوالد 

الج ع العام ما يلي :
السيد موالي عبد السالم  إعصاء 

طهي2ي من تسيي2 الشركة.
توقيف نشاط الشركة.

تعيين السيد عبد السالم طهي2ي 
مصصي الشركة.

 : النشاط  عن  السوقف   عنوان 
رقم 17 دوار أوالد العيا�صي، بوقنادل، 

سال.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت   (2(2 سبس 23  فاتح  بساريخ 
رقم  السجاري  السجل   249(4 رقم 

.(7155
149 P

MAGDISP
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
قد   (2(2 سبس 23   ( بساريخ  الرباط 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.
الهدف االجس اعي :

االستشارات وتقديم الخدمات ؛
والنقل  السجارية  األنشطة  ج يع 

املحلي والدولي ؛
وخدمات  مؤقسين  ع ال  تعيين 

املوارد البشرية الوطنية والدولية ؛
توزيع منسجات الهواتف ؛

تقيي ات وتقديرات مسبقة ؛
أن  ي كن  التي  املخسلصة  األع ال 
مباشر  بشكل  الشركة  هيكل   تطور 

أو غي2 مباشر ؛
املواد  ج يع  وتصدير  اسسي2اد 
وال23امج  واملسسلزمات  واملعدات 
املنسجات  ج يع  إلى  باإلضافة 
اإللكت2ونية أو امليكانيكية أو ما شابهها 

التي قد تهم ع الء الشركة.
درهم   12.222  : رأس ال الشركة 
 122 122 حصة من فئة  مقس ة إلى 

درهم للحصة الواحدة.
حصة من فئة   122 ياسين  مناد 

122 درهم.
املدة : 99 سنة ابسداء من السأسيس 
السجل  وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر : شارع عقبة، ع ارة رقم 46، 

شقة رقم 22، أكدال، الرباط.
املسي2 : مناد ياسين.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
145445 الرباط.

150 P

EDEGGO
تأسيس شركة

بالرباط  عرفي  عقد  ب قس�صى 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة بشريك واحد والتي تح ل 

الخصائص السالية :
.EDEGGO : التس ية

.SARL : الصصة القانونية
الهدف االجس اعي : 

وكالة إعالنية ؛
تأجي2 أماكن إقامة اجس اعات أو 

االحسصاالت أو معارض.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل السالي :
السيد زكرياء مني2 512 حصة ؛

السيد بلصاطمي برودي 492 حصة.

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

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
 ( طابق   5 رقم   : املقر االجس اعي 
أكدال،  زنقة ضاية عوا،   11 ع ارة 

الرباط.
مني2  زكرياء  السيد   : املسي2ان 

والسيد بلصاطمي برودي.
السجل السجاري : 145529.

151 P

 MODERNE TRANSPORT
VIP

العادي  غي2  العام  الج ع  قرر 
 (2(2 يوليو   17 بساريخ  املنعقد 
 MODERNE TRANSPORT لشركة 
VIP شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مقرها  درهم   122.222 رأس الها 
محل رقم   12 مج وعة   : االجس اعي 

48 إقامة الصباح الرباط، ما يلي :
تصويت الحصص االجس اعية   -  1

للشركة ك ا يلي :
 1222 السيد زهي2 برادة املالكة لـ 
درهم   122 اإلس ية  قي تها  حصة 
عث ان  للسيد  حصة   222 تصوت 

الرياحي.
 السيد زهي2 برادة املالكة لـ 1222 
درهم   122 اإلس ية  قي تها  حصة 
شكيب  للسيد  حصة   242 تصوت 

لكنيدي.
تعيين السيد عث ان الرياحي   -  (
ك سي2 مشارك للسيد زهي2 برادة في 

تسيي2 الشركة.
2 - تغيي2 الشكل القانوني للشركة 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
ذات  شركة  إلى  وحيد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.
األسا�صي  النظام  تحديث   -  4

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 23   2 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2)2) تحت رقم 126421.
152 P
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TECHINSYSTEM
العادي  غي2  العام  الج ع  قرر 
 (2(2 يوليو   (8 بساريخ  املنعقد 
شركة   TECHINSYSTEM لشركة 
رأس الها  املحدودة  املسؤولية  ذات 
 : االجس اعي  مقرها  درهم   (22.222
أ  بلوك  ماتيس سوي�صي  مبنى   ،571
الطابق الثاني شارع مح د السادس  

الرباط، ما يلي :
تصويت الحصص االجس اعية   -  1

للشركة ك ا يلي :
السيدة هند بوجي املالكة لـ 222) 
درهم   122 اإلس ية  قي تها  حصة 
عادل  للسيد  حصة   (222 تصوت 

جكان.
بوجي  هند  السيدة  اسسقالة   -  (

من مهام التسيي2.
جكان  عادل  السيد  تعيين   -  2

ك سي2 وحيد للشركة.
نقل املقر االجس اعي للشركة   -  4
ب  ع ارة  الرومي  دايت  شارع   : من 
أكدال  الرابع  الطابق   42 شقة رقم 
ماتيس  مبنى   571  : إلى  الرباط، 
سوي�صي بلوك أ الطابق الثاني شارع 

مح د السادس الرباط.
األسا�صي  النظام  تحديث   -  5

للشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
سبس 23   7 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2)2) تحت رقم )12644.
153 P

 SOCIETE SNJH 1 SIDI
BOUKNADEL

SARL
 Appt N°1740 1er Etage Sect1  

Zerdal Gharbia SALE
ب قس�صى محضر الج ع العام غي2 
العادي بساريخ 6) أغسطس 2)2) تم 

إقرار ما يلي :
الرأس ال االجس اعي لشركة  رفع 
من  بولقنادل  سيدي   1 سنش 
 (.422.222 إلى  درهم   (.222.222
حصة   (4.222 إلى  مقسم  درهم 

اجس اعية قي تها 122 درهم.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

سبس 23   7 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2)2) تحت رقم 217.

154 P

STE BRTH TRANS
SARL

 DAOUAR OULED MAZOUZ

 TRANCHE 8 SECT QODS N°311

LAAYAYDA SALE

ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

12 يوليو 2)2) تم إقرار ما يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الخصائص  تح ل  والتي  املحدودة 

السالية :

.BRTH TRANS : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

املسؤولية املحدودة.

نقل البضائع   : الهدف االجس اعي 

االسسي2اد   - النقل بيع املدن   - للغي2 

أو  املخسلصة  األشغال   - والسصدير 

البناء.
 122.222  : الشركة  رأس ال 

درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

: دوار والد معزوز  املقر االجس اعي 

 211 سكسور القدس رقم   8 الشطر 

لعيايدة سال.

لح ام  ابراهيم  السيد   : التسيي2 

والسيد التهامي االدري�صي.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  السجاري 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   2 بساريخ 

.21811

155 P

SOCIETE TRACE COM
SARL

تجزئة جنان الزيسون الع ارة 1 

الشقة رقم ) ت23يكت سال

ب قس�صى محضر الج ع العام غي2 

العادي بساريخ 18 أغسطس 2)2) تم 

إقرار ما يلي :

لشركة  االجس اعي  املقر  تغيي2 

بجوار   5 رقم  محل  من  تراسكوم 

سعيد  طالب  أبي  ابن  علي  مسجد 
تجزئة جنان الزيسون   : حجي سال إلى 

الع ارة 1 الشقة رقم ) ت23يكت سال.

من  اجس اعية  حصة   522 بيع 

طرف السيد رشيد بناني إلى السيد 

السيد  اسس رار  مع  البدري  انوار 

لتسيي2  مهامه  في  البدري  مح د 

السيد  يعس23  ك ا  تراسكوم  شركة 
البدري  البدري والسيد مح د  انوار 

كاله ا مسؤوالن عن إمضاء الوثائق 

البنكية.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

سبس 23   7 بساريخ  بسال  االبسدائية 

2)2) تحت رقم 24965.

156 P

ATLASS ANASS
SARL AU

تأسيس
بالرباط  عرفي  عقد  ب قس�صى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد والتي تح ل 

الخصائص السالية :

.ATLASS ANASS : التس ية

.SARL AU : الصصة القانونية

املقاول البناء   : الهدف االجس اعي 

واألشغال املخسلصة.

مصاوض تجاري.

وسيط تجاري.
درهم   12.222  : رأس ال الشركة 

 122 122 حصة من فئة  مقسم إلى 

الواحدة موزعة على  للحصة  درهم 

الشكل السالي : السيد ج ال الصديق 

: 122 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجس اعي : رقم 2 زنقة سبو 

ع ارة رقم 11 أكدال الرباط.

املسي2 : السيد ج ال الصديق.
السجل السجاري 144541.

157 P

OSG GROUP
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى   -  I
ت ت   ،(2(2 يوليو   (2 يوم  بطنجة 
لشركة  السأسي�صي  القانون  فياغة 
الخصائص  املسؤولية  محدودة 

السالية :
.OSG GROUP : التس ية

املنهي  السدريب  مركز   : الهدف 
واالستشارات.

إبراهيم  ساحة   : املقر االجس اعي 
 2 الطابق   II بتهوفن  الروداني إقامة 

رقم )8 طنجة.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 122.222 درهم.
 Mme اإلدارة : عهد تسيي2 الشركة

.NOURA TAZI
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.
تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II
الشركة بالسجل السجاري لل حك ة 
السجارية بطنجة بساريخ فاتح سبس 23 

2)2) تحت رقم 127275.
158 P

MAYZAR SERVICES
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى   -  I
ت ت   ،(2(2 يوليو   (9 بالرباط يوم 
لشركة  السأسي�صي  القانون  فياغة 
الخصائص  لها  املسؤولية  محدودة 

السالية :
.MAYZAR SERVICES : التس ية

الهدف : خدمة السنظيف.
نوباليا  زنقة   : االجس اعي  املقر 
أكدال  بلوك ي   17 قطاع   4 تجزئة 

الرياض الرباط.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
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الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 122.222 درهم.

 Mme اإلدارة : عهد تسيي2 الشركة

.ZANATI MARWA

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.

تم اإليداع القانوني وتسجيل   -  II

الشركة بالسجل السجاري لل حك ة 

السجارية بالرباط بساريخ فاتح سبس 23 

2)2) تحت رقم 145211.

159 P

FIDUCIAIRE CABETRAC

TRAVAUX DE COMPTABILITE

SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE

IMM N°1 AV. MED V (ème ETAGE 

APPT N° 2 

TEMARA

TEL : 25 27 64 26 6(

GSM : 26 67 84 9( 47

 SOCIETE BOULANGERIE

MASTRE PAIN
SARL

تأسيس
عرفي  أو  توثيقي  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 يوليو   6 مؤرخ في ت ارة بساريخ 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية.

مخ3زة   : االجس اعي  الهدف 

وحلويات.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة :

السيد عبد هللا مارير : 522 حصة 

 522  : بيض  ايت  والسيدة خديجة 

حصة.

من  ابسداءا  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

املقر : تجزئة ال23نو�صي ع ارة رقم 

1 شارع مح د الخامس ت ارة.

مارير  هللا  عبد  السيد   : املسي2 

والسيدة خديجة ايت بيض.
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.122591
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FIDUCIAIRE CABETRAC
TRAVAUX DE COMPTABILITE

SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE
IMM N°1 AV. MED V (ème ETAGE 

APPT N° 2 - TEMARA 
TEL : 25 27 64 26 6(

GSM : 26 67 84 9( 47

 SOCIETE LES PUBLICITES
MIFA

SARL AU
تأسيس

عرفي  أو  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
مؤرخ في ت ارة بساريخ 16 يوليو 2)2) 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد.
: نجارة الصوالذ  الهدف االجس اعي 
مخسلصة  أشغال   - للصدأ  املقاوم 
والبناء - فناعة اللوحات اإلشهارية.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة :
 1222  : فدف  مح د  السيد 

حصة.
من  ابسداءا  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
زنقة   8 شقة   22 ع ارة   : املقر 

موالي أح د لوكيلي حسان الرباط.
املسي2 : السيد مح د فدف.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.145522
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FIDUCIAIRE CABETRAC
TRAVAUX DE COMPTABILITE

SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE
IMM N°1 AV. MED V (ème ETAGE 

APPT N° 2 - TEMARA 
TEL : 25 27 64 26 6(

GSM : 26 67 84 9( 47

SOCIETE BIMA GARD
SARL
تأسيس

عرفي  أو  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
مؤرخ في ت ارة بساريخ 19 ف23اير 2)2) 
قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

بشريك وحيد.
الهدف االجس اعي : الحراسة.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة :

 522  : العبا�صي  سعيد  السيد 

حصة والسيد عبد املجيد سعيداني 

: 522 حصة.

من  ابسداءا  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

 5 مج وعة  الخي2  رياض   : املقر 

ع ارة 1 شقة 12 عين عودة ت ارة.

املسي2 : السيد سعيد العبا�صي.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.1(9687
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FIDUCIAIRE CABETRAC

TRAVAUX DE COMPTABILITE

SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE

IMM N°1 AV. MED V (ème ETAGE 

APPT N° 2 - TEMARA 

TEL : 25 27 64 26 6(

GSM : 26 67 84 9( 47

 SOCIETE SWISH

DEVELOPEMENT
SARL

حل الشركة
الج ع  محضر  على  بناء 

 SWISH االسسثنائي  العام 

رأس الها   DEVELOPEMENT SARL

 : االجس اعي  مقرها  درهم   122.222

1) ساحة أبو بكر الصديق شقة رقم 

8 أكدال الرباط ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد مني2 بهيج والسيدة 

فصاء بهيج لسصصية الشركة.

تحديد مقر السصصية الذي يقع ب 

1) ساحة أبو بكر الصديق شقة رقم 

8 أكدال الرباط.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم اإليداع   (2(2 سبس 23   7 بساريخ 

.126461
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 STE DIX MILLE
PRODUCTIONS

SARL AU
اجس اع   (2(2 يناير   ( تم بساريخ 
النقط  عام اسسثنائي حدد ب وجبه 

السالية :
الكائن سابقا  الرئي�صي  املقر  نقل 
املدخل   ( منارة  برج  األع ال  ب ركز 
شارع   2 الشقة  األول  الطابق  ا 
إلى  مراكش  الخطابي  الكريم  عبد 
العنوان الجديد املكسب رقم 4 مدينة 
 T-VI A 86 رقم  تجزئة  تامنصورت 

.»»T.F 46926/42
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بساريخ  في مراكش  السجارية  املحك ة 
7) ف23اير 2)2) تحت رقم 678)11.
164 P

 SOCIETE MORCHID
MINARA AGRICOL

SARL AU
تأسيس

وضع   (2(2 يوليو   (4 تم بساريخ 
قانون منظم لشركة بامل يزات السالية :

 SOCIETE MORCHID : التس ية
 MINARA AGRICOL SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

مساهم واحد.
ذات  شركة   : القانوني  الشكل 
مساهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
الهدف : االسسغالل الزراعي.

تاجر في اسسي2اد وتصدير املنسجات 
الزراعية.

نقل املنسجات الزراعية.
اكيود حي  : دوار  املقر االجس اعي 
م23وكة السوحيد 1 الع ارة ا) الطابق 

األول الشقة 145 مراكش.
في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
مبلغ 82.222 درهم مقس ة إلى 822 
موزعة  درهم   122 فئة  من  حصة 

كاآلتي :
 822  : مرشيد  مح د  السيد 

حصة.
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غي2  ملدة  الشركة  تسي2   : اإلدارة 

مح د  السيد  طرف  من  محدودة 

مرشيد.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 21 ديس 23.

املدة : حددت في 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

سبس 23   ( بساريخ  ب راكش  السجارية 

2)2) تحت رقم 115122 وسجلت 

الشركة في السجل السجاري ب راكش 

تحت رقم 2)1262.

165 P

SOCIETE ECO POTEK
SARL AU

تأسيس
وضع   (2(2 يوليو   (4 تم بساريخ 

قانون منظم لشركة بامل يزات السالية :

 SOCIETE ECO  : التس ية 

ذات  شركة   POTEK SARL AU

مساهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مساهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

الهدف : مقاول في إدارة الخدمات 

(السخطيط والصيانة).

والشبكات  (الطرق  البناء  أع ال 

املخسلصة) واألع ال املخسلصة.

مقاول في إدارة الخدمات.

 1 رقم  املكسب   : االجس اعي  املقر 

أبواب كليز -)ج 24 الع ارة ج الطابق 

 11 القسم   72 رقم  الشقة  الثاني 

اكيود مراكش.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

إلى  مقس ة  درهم   122.222 مبلغ 

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

موزعة كاآلتي :

 HIND AIT LASRI : السيدة 

1222 حصة.

غي2  ملدة  الشركة  تسي2   : اإلدارة 

 HIND السيدة  طرف  من  محدودة 

.AIT LASRI

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى غاية 21 يوليو.

املدة : حددت في 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيس الشركة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم 

املحك ة السجارية ب راكش بساريخ 21 

أغسطس 2)2) تحت رقم 115246 
وسجلت الشركة في السجل السجاري 

ب راكش تحت رقم 125872.

166 P

FORMALIS
تأسيس 

بساريخ الشركاء  قرار   ب قس�صى 
 5 أغسطس 215)، تم وضع القانون 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة تس ثل م يزاتها في ا يلي :

التس ية : FORMALIS ش.م.م.

غرض الشركة : 1 - االستشارة في 

مجال توظيف الكصاءات والسدريب.

الشركات ن و مواكبة واالستث ارات 

دعم.

2 - تحصيل املسسحقات.

مح د  فاطمي  السيد   : الشركاء 

أمين.

السيد ش اللي يحيى.

تصوغالت  طريق   : الشركة  مقر  

املبنى 12 طابق 5 وجدة.
مبلغ  حدد   : الشركة  رأس ال 
رأس الها في 122.222 درهم، مقس ة 

122 درهم  1.222 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة مقس ة ك ا يلي  :

 522  : السيد فاطمي مح د أمين 

حصة.

السيد ش اللي يحي : 522 حصة.

من  الشركة  تسيي2  يسم   : اإلدارة 

أمين  مح د  فاطمي  السيد  طرف 

والسيد ش اللي يحي.

) - تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

بوجدة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   ( بساريخ 

.18(4

167 P

حربول عبد الحق

مكسب املحاسبة

16 شارع الرباط تازة الجديدة

الهاتف : 81916)2525

 STE MULTISERVICE ET

 TRAVAUX D’EQUIPEMENT

IKHWANE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها االجس اعي : 122.222 

درهم

مقرها االجس اعي : حي النهضة 2 

وادي امليل تازة

ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

الشريك  قرر   (2(2 سبس 23  فاتح 

 STE« املس اة  للشركة  الوحيد 

 MULTISERVICE ET TRAVAUX

 D’EQUIPEMENT IKHWANE

الكائن مقرها االجس اعي   »SARL AU

ب : حي النهضة 2 وادي امليل تازة ما 

يلي :

تغيي2 نشاط الشركة إلى :

اسسغالل مطحنة الزيت.

األشغال العامة والبناء.

محطة خدمات للسيارات.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كسابة  لدى  القانوني 

يوم بسازة  االبسدائية   لل حك ة 

 29( رقم  تحت   (2(2 سبس 23   7  

السجل السجاري رقم 5242.
إمضاء : السيد خالد بيبح

168 P

بيديا كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأس ال االجس اعي : 122.222 

درهم

املقر االجس اعي : 46 ب - د 

الزرقطوني الطابق الثاني شقة 6 

الدار البيضاء

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
قرر   ،(2(2 ف23اير   (6 في  املؤرخ 

شركاء شركة بيديا كار ما يلي :

قبول تصويت الحصص االجس اعية 
ب ا مج وعها 1222 حصة اجس اعية 
اجس اعية  حصة   522) السوالي  على 
 ( مح د  حبيب هللا  للسيد  م لوكة 
م لوكة  اجس اعية  حصة   522) و 
السيد  لصائدة  ياسين)  عزيم  للسيد 

بوقدير يوسف.
اسسقالة املسي2 السابق حبيب هللا 

مح د.
تعيين مسي2 جديد بوقدير يوسف.
القانون  من  البنود  تعديل 

األسا�صي.
أسئلة مخسلصة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
2)2) تحت  2 مارس  البيضاء بساريخ 

رقم 944)72.
169 P

سوفيجكس
شركة ذات مسؤولية محدودة

لخبي2 في الحسابات
رأس الها : 122.222 درهم

مراكش 

 MOROCCAN ALMONDS
INTERNATIONAL

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها 22.222.222 درهم
مزرعة اللوز طريق الصويرة 

السويهلة دوار راكب 9228 مراكش
رقم السجل السجاري 255))

العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
 ،(2(2 يوليو   (1 بساريخ  االسسثنائي 

تم تقرير ما يلي  :
في  حصة   66282 تصويت   -  1
 CONFECTIONARY« ملك الشركة 
الشركة  لحساب   »HOLDING S.L

.»MANSIR MAROC«
حدد الرأس ال االجس اعي في   -  (
درهم مقسم إلى   22.222.222 مبلغ 

222.222 حصة اجس اعية :
 MANSIR MAROC« :« شركة 
221.922 حصة 22.192.222 درهم.

 José Manuel SIRVENT السيد 
 112.222  : حصة   1.122  :  BAEZA

درهم.



عدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2))الجريدة الرسمية   11646

 : حصة   222.222 املج وع 
22.222.222 درهم.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
أغسطس   1( السجارية ب راكش يوم 

2)2) تحت رقم 6)1148.
170 P

سوفيجكس

شركة ذات مسؤولية محدودة

لخبي2 في الحسابات

رأس الها : 122.222 درهم

مراكش 

FRUGA ALMONDS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها 522.222 درهم

عبلة 15 - )8 - ك ب الغول - جليز 
مراكش

رقم السجل السجاري 67479
العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
 ،(2(2 يونيو   12 بساريخ  االسسثنائي 

تم تقرير ما يلي  :
في  حصة   1(52 تصويت   -  1
 MOROCCAN« الشركة  ملك 
 »ALMONDS INTERNATIONAL
 Jorge CANTO السيد  لحساب 

.MORENO
من   7 و   6 الصصول  تحيين   -  (
حدد   : للشركة  األسا�صي  النظام 
مبلغ  في  االجس اعي  الرأس ال 
 5.222 إلى  مقسم  درهم   522.222

حصة :
 MOROCCAN« شركة 
 ALMONDS INTERNATIONAL« :

2652 حصة 265.222 درهم.
 Jorge CANTO السيد 
 : حصة   1.(52  :  MORENO

5.222)1 درهم.
 Khalid HOUMMAD : السيد 

122 حصة : 12.222 درهم.
املج وع 5.222 حصة : 522.222 

درهم.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
أغسطس   7 يوم  ب راكش  السجارية 

2)2) تحت رقم 114752.
171 P

سوفيجكس

شركة ذات مسؤولية محدودة

لخبي2 في الحسابات

رأس الها : 122.222 درهم

مراكش 

FISH STORE
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها 12.222 درهم
17 مركب مركز الكوكب زنقة اإلمام 

الشافعي وموالي الحسن جنان 
الحارثي - جليز - مراكش

رقم السجل السجاري 85565
العام  الج ع  ملحضر  تبعا 
االسسثنائي بساريخ 21 يناير 2)2)، تم 

تقرير ما يلي  :
االجس اعي  النشاط  تصحيح   -  1

للشركة ليصبح :
املنسجات  ج يع  وتوزيع  بيع 

الغذائية األس اك وفواكه البحر.
) - تحويل املقر االجس اعي للشركة 

إلى :
الكوكب  مركز  مركب   16 رقم 
زنقة اإلمام الشافعي وموالي الحسن 

جنان الحارثي - جليز - مراكش.
من   7 و   6 الصصول  تغيي2   -  2

النظام األسا�صي
األسا�صي  النظام  تحيين   -  4

للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  القانوني 
أغسطس   7 يوم  ب راكش  السجارية 

2)2) تحت رقم 114728.
172 P

MEJ SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

السجل السجاري سال رقم 52151
ب قس�صى الج ع العام غي2 العادي 
يونيو   (4 بساريخ  بالقنيطرة  املؤرخ 

219) تم اآلتي :
ذو  تنازل السيد املهدي عروش، 
للبطاقة  الحامل  املغربية،  الجنسية 
الوطنية رقم G(97996 على حصسه 
من  حصة   122 في  املس ثلة  كاملة 
122 درهم، لصائدة السيد كريم  فئة 
املغربية،  الجنسية  ذو  بنشركي، 
رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G(97996

املهدي  السيد  اسسقالة  قبول 

السيد  تعيين  مع  ك سي2،  عروش 

كريم بنشركي ك سي2 ملدة غي2 محددة.

تم اإليداع القانوني لدى محك ة 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (219 سبس 23   1( يوم 

.7(8(2
املسي2

173 P

SOGEFCO

DINA PLAST

SARL AU

ق 1 - تجزئة 64 - قطب حضري 

رأس املاء الحي الصناعي عين 

الشقف - فاس

 7 - ب قس�صى عقد عرفي بساريخ   1

مسجل بنصس املدينة   ،(2(2 يوليو 

تأسيس  تم   (2(2 يوليو   (8 بساريخ 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

وشريك واحد، ذات امل يزات السالية :

 SOCIETE DINA  : التس ية 

.PLAST SARL AU

الهدف : تصنيع نعال.

قطب   -  64 تجزئة   -  1 ق   : املقر 

حضري رأس املاء الحي الصناعي عين 

الشقف - فاس.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسها.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

مبلغ 122.222 درهم.

 122.222  : منصف  بوطوب 

درهم.

للسيد  التسيي2  أسند   : التسيي2 

بوطوب منصف.

) - تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

بصاس  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت   (2(2 أغسطس   21 بساريخ 

 : 2)2)/2)2) السجل السجاري  رقم 

.62542

174 P

 ZAKARIA ERRAFII

ARCHITECTE & ASSOCIES
شركة ذات مسؤولية محدودة

إعالن فسح فرع باملغرب
ب وجب عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم   (2(2 يونيو   (2 بساريخ 

فرع  لسأسيس  العام  الج ع  محضر 

املسجلة   ZAKARCHI & CO شركة 

رقم  تحت  بغينيا  السجاري  بالسجل 

بامل يزات   GN.TCC.(2(2.B.22687

السالية :

 ZAKARCHI & CO  : التس ية 

.MAROC

مقر فرع الشركة : 22 شارع أح د 

الوكيلي شقة 8 حسان الرباط.

مكسب   : االجس اعي  الهدف 

والسصاميم  واألبحاث  الدراسات 

الهندسية.

التسيي2 : عين كل من السيد كريم 

مسي2ا  زكريا  الرافعي  والسيد  عالم 

لصرع الشركة ملدة غي2 محدودة.

تم تسجيل فرع الشركة بالسجل 

رقم  تحت  الرباط  ملدينة  السجاري 

.145592

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 23   7 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2)2) تحت رقم 2257.

175 P

Z.O.M TRAVAUX
ش.م.م

تجزئة 62 اليانس دارنا محل ) 

القنيطرة

االسسثنائي  املحضر  ب قس�صى 

املؤرخ في 2) يوليو 2)2) تقرر ما يلي 

: تصويت ج يع حصص السيد العلمي 

حصة   222 عبد العزيز واملحددة في 

لصالح السيد البشي2 ع ري.

ولقد تم اإليداع القانوني بالسجل 

االبسدائية  باملحك ة  السجاري 

بالقنيطرة تحت رقم 46712.

176 P
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REVYASS
ش.م.م

رقم 711 تجزئة االس اعيلية
القنيطرة

تأسيس شركة
 4 مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى   
القانون  إنجاز  تم   (219 ديس 23 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة ذات امل يزات السالية :
التس ية : REVYASS ش.م.م.

الهدف أشغال مخسلصة أو البناء.
711 تجزئة  : رقم  املقر االجس اعي 

االس اعيلية القنيطرة.
مدة الشركة : 99 سنة ابسداء من 

تاريخ السأسيس.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
مقس ة إلى 1222 حصة بقي ة 122 
ايت  السيد  لصالح  للحصة  درهم 

منصور ياسين : 1222 حصة.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى 21 ديس 23.
منصور  ايت  السيد   : التسيي2 

ياسين.
ولقد تم تقييد الشركة بالسجل 
االبسدائية  باملحك ة  السجاري 

بالقنيطرة تحت رقم 55122.
177 P

األسساذ مح د اله �صي

موثق بسال

18، شارع فاس

الهاتف : 25.27.84.55.22/21

الصاكس : 9).25.27.84.55

SOCIETE SP.MAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وشريك وحيد
برأس ال يصل إلى 122.222 درهم
املقر االجس اعي : الرباط أكدال، 

125 شارع فال ولد ع ي2، شقة 2، 
الطابق الثالث

العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 
بساريخ 2) يوليو 216)، قرر الشريك 
خصائص  بعض  بسغيي2  الوحيد 

الشركة ك ا يلي :
إنساج،   : - حذف النشاط اآلتي   1
بيع وتصدير ج يع الرخويات  شراء، 
من   ( املادة  من  والقشريات  املحار 

القانون األسا�صي للشركة.

في  الجديد  النشاط  تسجيل   -  (
املادة ) من القانون األسا�صي للشركة 
وتصدير  األس اك  بسجارة  يسعلق 

ج يع منسجات الصيد.
األسا�صي  القانون  تحيين   -  2

للشركة.
4 - تم اإليداع القانوني باملحك ة 
أغسطس   11 االبسدائية بسال بساريخ 

216) تحت رقم 5985.
178 P

EXTREM DESING
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

رأس الها 122.222 درهم
مقرها االجس اعي ع ارة 22 شقة 8 
شارع موالي أح د الوكيلي حسان 

الرباط
تأسيس

بساريخ  العرفي  العقد  ب قس�صى 
2)2) تم وضع قوانين  17 أغسطس 

الشركة ذات امل يزات السالية :
 EXTREM DESING  : التس ية 

.SARL AU
الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد.
الغرض االجس اعي بإيجاز : أع ال 

مسنوعة.
نجارة املنيوم.

تجارة.
املدة : حددت في 99 سنة.

املقر االجس اعي : ع ارة 22 شقة 
8 شارع موالي أح د الوكيلي حسان 

الرباط.
الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 
درهم مقس ة إلى 1222 حصة قي ة 
122 درهم مقس ة على  كل واحدة 

الشريك الوحيد الركيك جالل.
اإلدارة : تسي2 الشركة من طرف 

السيد الركيك جالل.
اإليداع القانوني : تم لدى كسابة 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 سبس 23   4 بساريخ 
بالسجل  السقييد  رقم   .126429

السجاري بالرباط 2)1455.

179 P

MINA FER

SARL

شركة محدودة املسؤولية

رأس الها 122.222 درهم

مقرها االجس اعي ع ارة 22 شقة 8 

شارع موالي أح د الوكيلي حسان 

الرباط

تأسيس

بساريخ  العرفي  العقد  ب قس�صى 

2)2) تم وضع قوانين  )1 أغسطس 

الشركة ذات امل يزات السالية :

.MINA FER SARL : التس ية

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

الغرض االجس اعي بإيجاز : نجارة 

األملنيوم واملعادن.

أع ال مسنوعة.

تجارة.

املدة : حددت في 99 سنة.

املقر االجس اعي : ع ارة 22 شقة 

8 شارع موالي أح د الوكيلي حسان 

الرباط.

الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 

درهم مقس ة إلى :

522 حصة قي ة كل واحدة 122 

لحاللي  الشريك  على  مقس ة  درهم 

ربيع.

522 حصة قي ة كل واحدة 122 

لحاللي  الشريك  على  مقس ة  درهم 

رشيد.

اإلدارة : تسي2 الشركة من طرف 

السيد لحاللي رشيد.

اإليداع القانوني : تم لدى كسابة 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   4 بساريخ 

بالسجل  السقييد  رقم   .126428

السجاري بالرباط 1)1455.

180 P

AMCEB
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأس الها 522.222 درهم

مقرها االجس اعي دوار أوالد سالم 
سيدي يحيى زعي2 ت ارة

تأسيس
بساريخ  العرفي  العقد  ب قس�صى 
2)2) تم وضع قوانين  11 أغسطس 

الشركة ذات امل يزات السالية :
.AMCEB SARL : التس ية

الشكل القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية.

الغرض االجس اعي بإيجاز : أع ال 
مسنوعة.

السجارة.
االسسي2اد والسصدير.

املدة : حددت في 99 سنة.
املقر االجس اعي : دوار أوالد سالم 

سيدي يحيى زعي2 ت ارة.
الرأس ال : حدد في مبلغ 522.222 

درهم مقس ة إلى :
واحدة  كل  قي ة  حصة   (522
الشريك  على  مقس ة  درهم   122

الشرفي محسين.
واحدة  كل  قي ة  حصة   (522
الشريك  على  مقس ة  درهم   122

فدوقي مح د.
اإلدارة : تسي2 الشركة من طرف 

السيد الشرفي محسين.
اإليداع القانوني : تم لدى كسابة 
بس ارة  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 سبس 23   4 بساريخ 
)289. رقم السقييد بالسجل السجاري 

بس ارة 2)1226.
181 P

SOCIETE RAYAN ET DINA
SARL

تأسيس شركة
أوال : ب قس�صى عقد عرفي بساريخ 
شركة  تأسيس  تم   (2(2 يناير    8
محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

السالية :
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 STE RAYAN شركة   : التس ية 
محدودة  شركة   ET DINA SARL

املسؤولية ذات الخصائص السالية :
واالسسي2اد  السصدير   : الهدف 

وأع ال مخسلصة وبناء.
موالي  شارع   : االجس اعي  املقر 
يوسف دار الشباب العروي الناضور.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.
محددة   : االجس اعي  الرأس ال 
 522 إلى  قس ت  درهم   52.222 في 
 122 فئة  من  اجس اعية  حصة 
 درهم للواحدة كلها مكستبة ومحررة

ك ا يلي :
الحسناوي  الص د  عبد  السيد 

52) حصة.
 (52 املجوطي  ج ال  السيد 

حصة.
املج وع : 522 حصة.

السنة   : االجس اعية  السنة 
االجس اعية تبسدئ في الصاتح من يناير 

لسنسهي في 21 من ديس 23.
الشركة  لتسيي2  عين   : التسيي2 

وملدة غي2 محدودة :
السيد عبد الص د الحسناوي.

والسيد ج ال املجوطي.
القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 
بالناضور بساريخ 12 يناير 2)2) تحت 

رقم 126.
182 P

 ATLAS BUSINESS
CONSULTING

 AV YACOUB MANSOUR IMM
 AL AMIRA III N° 32, 3EME GUELIZ

MARRAKECH
SARL

تأسيس شركة
 (2(2 أغسطس   18 بساريخ  تم 
وضع قانون منظم لشركة بامل يزات 

السالية :
 STE TOP BEN  : التس ية 
ش.ذ.م.م ذات مساهم   HAMMOU

واحد.

األع ال  في  مقاول   : الهدف 
املخسلصة أو البناء.

املنشآت الصنية.
السجارة.

تجزئة فرح رقم   : املقر االجس اعي 
1424 آيت اورير.

الرأس ال : حدد في مبلغ 522.222 
من  حصة   5222 إلى  مقس ا  درهم 

فئة 122 درهم موزعة كالسالي :
السيد حسن بوزرادة : 5222 حصة.
غي2  ملدة  اإلدارة  تسي2   : اإلدارة 
حسن  السيد  طرف  من  محدودة 

بوزراد.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
فاتح يناير إلى غاية 21 ديس 23 من كل 

سنة.
99 سنة ابسداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع القانوني للشركة لدى 
 8 املحك ة السجارية ب راكش بساريخ 
 115(61 رقم  تحت   (2(2 سبس 23 
السجاري  بالسجل  الشركة  وسجلت 

ب راكش تحت رقم 21)126.
183 P

اكا كونسا
املسسقبل شارع ابن العربي رقم 6) ع ارة الحي 

الصناعي اكادير

 SOCIETE CAFE
RESTAURANT TANIT

SARL AU
الغي2  العام  الج ع  ب وجب  قرر 
يونيو   12 بساريخ  املنعقد  العادي 

2)2) ما يلي :
الرفع من رأس ال الشركة : 

من  الشركة  رأس ال  من  الرفع 
 1.222.222 إلى  درهم   422.222
خلق  أما  الشركة  لحساب  درهم 
 122 بـ  حصة جديدة مقدرة   6222

درهم للحصة الواحدة.
اجس اعية  حصة   6222 هكذا 

مقس ة ك ا يلي :
 6222 مح د  خ يس  السيد 

حصة.
الرأس ال االجس اعي بعد الزيادة 

سيقسم ك ا يلي :

 12.222 مح د  خ يس  السيد 
حصة.

نشاط  وقع  تم   : النشاط  وقف 
الشركة إلى :

الت2ويج العقاري.
االستث ارات العقارية والسياحية.
العام غي2  وبالسالي فإن االجس اع 
النظام  من   ( املادة  يعدل  العادي 
املؤس�صي  بالغرض  املسعلق  األسا�صي 
للشركة والتي سيسم فياغتها من اآلن 

فصاعدا على النحو السالي :
ت وين، مقهى، غرفة شاي.

مسعهد حصالت، اسسقبال، مراسيم.
الت2فيه السياحي.

تجديد القانون األسا�صي للشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
باكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 يوليو   (9 بساريخ 
رقم  السجاري  السجل   92(47

.12291
184 P

AMINA RESORT
2 زنقة ابن اوداري ليصرناج إقامة 

أمينة مراكش
املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�صى 
بساريخ 7) سبس 23 217) قرر الشركاء 

قبول ما يلي :
االجس اعية  الحصص  تصويت 
1222 حصة اجس اعية التي ت ت من 
الع راني  الرفيع  عبد  السيد  طرف 
الع راني  يونس  السيد  جوطي، 
الع راني  ادريس  السيد  جوطي، 
الع راني  نعي ة  والسيدة  جوطي 
جوطي لصائدة السيد الع راني عبد 

الباسط.
عبد  السيد  من  كل  اسسقالة 
السيد  جوطي،  الع راني  الرفيع 
السيد  جوطي،  الع راني  يونس 
والسيدة  جوطي  الع راني  ادريس 
نعي ة الع راني جوطي وتعيين السيد 
الع اري عبد الباسط املسي2 الجديد 

للشركة ملدة غي2 محددة.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

لشريك وحيد.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
بكسابة الضبط لدى املحك ة السجارية 
 (218 أغسطس   16 ب راكش بساريخ 

تحت رقم 18299.
185 P

مكسب األسساذ نور الدين املكوري
إقامة جوهرة موكادور

شارع العقبة (أمام املحافظة العقارية)

موثق بالصويرة

RIAD LES DEUX MONDES
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد

رأس الها : 122.222 درهم
مقرها االجس اعي : الصويرة دوار 
الغزوة األفل السجاري رقم 1452

املحك ة االبسدائية بالصويرة
MOGAVIE

شركة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد

رأس الها : 122.222 درهم
مقرها االجس اعي : مسجر رقم ) 

الطابق األر�صي آيت لخضر أوناغة 
إقليم الصويرة

السجل السجاري رقم 4269
املحك ة االبسدائية بالصويرة

حرر  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
املكوري  الدين  نور  األسساذ  ب كسب 
8) أغسطس  موثق بالصويرة بساريخ 
تم فسخ عقد تأجي2 في إطار   (2(2
الذي  السجاري  لألفل  الحر  التسيي2 
 RIAD LES كان يربط الشركة املالكة
DEUX MONDES SARL AU شركة 
لشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 
وحيد م ثلة من طرف املسي2 السيد 
املكت2ية  والشركة  الغزالي  الحسين 
مسؤولية  ذات  شركة   MOGAVIE
من  م ثلة  وحيد  لشريك  محدودة 
 ANNE GAELLE السيد  طرف 
PENVEN واملسعلق باألفل السجاري 
محل  الغزوة  دوار  بالصويرة  الكائن 
في   1452 عدد  السجاري  السجل 
 RIAD LES DEUX الشركة  اسم 

.MONDES SARL AU
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بكسابة  القانوني  اإليداع  وتم 
االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 
 (2(2 سبس 23   8 بساريخ  بالصويرة 

تحت رقم 89.
الخالفة ألجل النشر

186 P

VERTIGE PAYSAGE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL 100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : OUJDA 67 BIS
 BD MED V IMM HALLOU 3EME

ETG N° 301
RC : 35515

N° IF : 45925264
تأسيس الشركة

بساريخ الشركاء  قرار   ب قس�صى 
وضع  تم   (2(2 أغسطس   12
 VERTIGE القانون األسا�صي لشركة 
PAYSAGE شركة محدودة املسؤولية 
م يزاتها تس ثل  وحيد  شريك   ذات 

في ا يلي :
 VERTIGE  : الشركة  تس ية 
شريك  ذات  ش.ذ.م.م   PAYSAGE

وحيد.
وفيانة  تهيئة   : الشركة  غرض 

املساحات الخضراء.
الشركاء : السيد ياسين واع رو.

شارع  مكرر   67  : الشركة  مقر 
الطابق  هلو  ع ارة  الخامس  مح د 

الثالث الرقم 221 وجدة.
مبلغ  حدد   : الشركة  رأس ال 
122.222 درهم مقس ة  رأس الها في 
درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة مقس ة ك ا يلي :
 1222  : وع رو  ياسين  السيد 

حصة.
يسم تسيي2 الشركة من   : التسيي2 

طرف السيد ياسين وع رو.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بوجدة  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 سبس 23   4 بساريخ 

.1861
187 P

 CENTRE HOUDA DE

 REEDUCATION ET DE

READAPTATION

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL SOCIAL 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : OUJDA 35

 BD DE L’ UNIVERSITE OUED

NACHEF SIDI MAAFA

RC : 35523

N° IF : 45930311

تأسيس الشركة
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

وضع  تم   (2(2 يوليو   (7 بساريخ 

 CENTRE لشركة  األسا�صي  القانون 

 HOUDA DE REEDUCATION

شركة   ET DE READAPTATION

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد تس ثل م يزاتها في ا يلي :

 CENTRE  : الشركة  تس ية 

 HOUDA DE REEDUCATION ET

ش.ذ.م.م   DE READAPTATION

ش.و.

غرض الشركة : 

الت2بية  وإعادة  السأهيل  إعادة 

الوظيصية.

بيع املعدات شبه الطبية وتقويم 

العظام.

الشريك الوحيد : السيدة اجريري 

هدى.

شارع   25 وجدة   : الشركة  مقر 

الجامعة واد الناشف سيدي معافة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيلها في السجل السجاري.

مبلغ  حدد   : الشركة  رأس ال 

122.222 درهم مقس ة  رأس الها في 

درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة مقس ة ك ا يلي :

 122.222 درهم للسيدة اجريري 

هدى.

يسم تسيي2 الشركة من   : التسيي2 

طرف السيدة اجريري هدى.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بوجدة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   7 بساريخ 

.1875

188 P

STE MARA LOGISTIC
SARL

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 الرباط بساريخ فاتح أغسطس 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد :

 STE MARA LOGISTIC : التس ية

.SARL AU

الهدف االجس اعي : 

نقل البضائع (النقل ال23ي الوطني 

والدولي).

واألع ال  الخدمات  مقاول 

املخسلصة).

رأس ال الشركة : 422.222 درهم 

فئة  من  حصة   4222 إلى  مقس ة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل السالي :

علي  موالي  العبدالوي  العلوي 

4222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة   9 ع ارة رقم   ( رقم   : املقر 

الطيب لبصي2 أكدال الرباط.

املسي2 : السيد العلوي العبدالوي 

موالي علي.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.145495
عن النسخة والنص

ماررا لوجيستيك ش.م.م

189 P

M. BEN TOUR
SAR AUL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأس الها 122.222 درهم

تأسيس شركة
 12 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تأسيس  تم  بالرباط   (2(2 يوليو 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالصصات السالية :

اسم  الشركة  تح ل   : التس ية 

.M.BEN TOUR SARL AU
املقر االجس اعي : رقم 8 الع ارة 22 

حسان  الوكيلي  اح د  موالي  شارع 

الرباط.

النقل   : االجس اعي  الهدف 

السياحي.
ب بلغ  حدد   : الشركة  رأس ال 

 1222 درهم مقس ة على   122.222

 122 الواحدة  الحصة  قي ة  حصة 

درهم ي سلكها السيد مروان بنواحي.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابسداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل السجاري.

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

مروان بنواحي.
سجلت الشركة بالسجل السجاري 

لل حك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

.145559

190 P

RSA AUTO
SAR AUL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأس الها 122.222 درهم

تأسيس شركة
 12 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تأسيس  تم  بالرباط   (2(2 يوليو 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالصصات السالية :

اسم  الشركة  تح ل   : التس ية 

.RSA AUTO SARL AU
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املقر االجس اعي : رقم 8 الع ارة 22 

حسان  الوكيلي  اح د  موالي  شارع 

الرباط.

النقل   : االجس اعي  الهدف 

السياحي.
ب بلغ  حدد   : الشركة  رأس ال 

 1222 درهم مقس ة على   122.222

 122 الواحدة  الحصة  قي ة  حصة 

الدين  فالح  السيد  ي سلكها  درهم 

الرقيبي.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابسداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل السجاري.

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

فالح الدين الرقيبي.
سجلت الشركة بالسجل السجاري 

لل حك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

.1455(7

191 P

ESS-OVA
SAR AUL

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأس الها 122.222 درهم

تأسيس شركة
 14 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تأسيس  تم  بالرباط   (2(2 يوليو 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بالصصات السالية :

اسم  الشركة  تح ل   : التس ية 

.ESS-OVA SARL AU
املقر االجس اعي : رقم 8 الع ارة 22 

حسان  الوكيلي  اح د  موالي  شارع 

الرباط.

النقل   : االجس اعي  الهدف 

السياحي.
ب بلغ  حدد   : الشركة  رأس ال 

 1222 درهم مقس ة على   122.222

 122 الواحدة  الحصة  قي ة  حصة 

درهم ي سلكها السيد عصام وعالل.

في  محددة  الشركة  مدة   : املدة 

99 سنة ابسداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل السجاري.

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

عصام وعالل.
سجلت الشركة بالسجل السجاري 

لل حك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

.145475

192 P

 PROACTIF TRANSPORT
ش.م.م وذات شريك وحيد

املقر االجس اعي : منطقة مع ورة 

شارع 11 املحل 12 القنيطرة

تأسيس شركة 
شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 

PROACTIF TRANSPORT ش.ذ.م.م 

تأسيس  تقرر  الوحيد  الشريك  ذات 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد م يزاتها هي كالسالي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد.

 PROACTIF  : التس ية 

.TRANSPORT

املوضوع الرئي�صي : نقل املوظصين.

منطقة مع ورة   : املقر االجس اعي 

شارع 11 املحل 12 القنيطرة.

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

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

حصة اجس اعية   1222 مقس ة إلى 

من فئة 122 درهم للواحدة :

الشكل  على  الحصص  تخصص 

السالي :

االسم والنسب :

شرف يونس آيت الحاج منطقة 

مع ورة شارع 11 املحل 12 القنيطرة 

1222 حصة اجس اعية.

السيد شرف يونس آيت   : اإلدارة 

الحاج الحامل للبطاقة الوطنية رقم 

.A722((

لقوانين  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الشركة باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة  

بساريخ 7) أغسطس 2)2).

193 P

MOUNECONS
SARL AU

ش.م.م الشريك الوحيد

56) أمال 5 املسي2ة الرباط

 ب قس�صى القانون األسا�صي املسجل

يوليو   (1 بساريخ  الرباط  مدينة  في 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   (2(2

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد باملوافصات السالية :

.STE MOUNECONS : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  اإلطار 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

الهدف االجس اعي : البناء، األشغال 

باألع ال  والقيام  والسجارة  العامة 

املذكورة في القانون األسا�صي لشركة 

بند الهدف االجس اعي.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

موزعة ك ا يلي :

مطيع  الخالق  عبد  السيد 

 1222 درهم ومقس ة إلى   122.222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

موزعة ك ا يلي :

 1222 السيد عبد الخالق مطيع 

حصة.

 املدة : 99 سنة ابسداء من السأسيس

النهائي من تاريخ التسجيل بالسجل 

السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل لدى 

املصالح الجبائية.

 5 أمال   (56  : االجس اعي  املقر 

املسي2ة الرباط.

التسيي2 : عين السيد عبد الخالق 

مطيع مسي2 وحيد للشركة لصت2ة غي2 

محدودة.

لقد   : السجاري  بالسجل  السقييد 

تم السقييد بالسجل السجاري ملدينة 

الرباط تحت رقم 42)145.

194 P

 IMMOBILIER ET شركة

DEVELOPMENT
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

وضع  تم   (2(2 أغسطس   7 بساريخ 

تح ل  لشركة  األسا�صي  القانون 

الخصائص السالية :

 IMMOBILIER ET  : التس ية 

.DEVELOPMENT

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

اإلنعاش    : االجس اعي  الهدف 

النشاط  العقارات،  تسيي2  العقاري، 

الصالحي.
درهم   122.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

بن23اهيم  انوار  السيد  على  بالكامل 

1222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 ( سعد  إقامة   : االجس اعي  املقر 

الهرهورة   15 الشقة   2 رقم  ع ارة 

ت ارة.

التسيي2 : للسيد أنوار بن23اهيم.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

باملحك ة االبسدائية بس ارة   122565

بساريخ فاتح سبس 23 2)2).

195 P

GEOPRODUCTION شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

وضع  تم   (2(2 أغسطس   7 بساريخ 

تح ل  لشركة  األسا�صي  القانون 

الخصائص السالية :

.GEOPRODUCTION : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

اإلنعاش    : االجس اعي  الهدف 

النشاط  العقارات،  تسيي2  العقاري، 

الصالحي.
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درهم   122.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

بن23اهيم  انوار  السيد  على  بالكامل 

1222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 ( سعد  إقامة   : االجس اعي  املقر 

الهرهورة   15 الشقة   2 رقم  ع ارة 

ت ارة.

التسيي2 : للسيد أنوار بن23اهيم.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

باملحك ة االبسدائية بس ارة   122549

بساريخ 8) أغسطس 2)2).
من أجل اإليداع والنشر

املسي2

196 P

 EL JAWADA شركة

IMMOBILIER
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

وضع  تم   (2(2 أغسطس   7 بساريخ 

تح ل  لشركة  األسا�صي  القانون 

الخصائص السالية :

 EL JAWADA  : التس ية 

.IMMOBILIER

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

اإلنعاش    : االجس اعي  الهدف 

النشاط  العقارات،  تسيي2  العقاري، 

الصالحي.
درهم   122.222  : املال  رأس 

من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

موزعة بالكامل على السيدة رشيدة 

الرح وني 1222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 ( سعد  إقامة   : االجس اعي  املقر 

الهرهورة   15 الشقة   2 رقم  ع ارة 

ت ارة.

رشيدة  للسيدة   : التسيي2 

الرح وني.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

باملحك ة االبسدائية بس ارة   122562

بساريخ فاتح سبس 23 2)2).
من أجل اإليداع والنشر

املسي2

197 P

AVICULTA شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

وضع  تم   (2(2 أغسطس   7 بساريخ 

تح ل  لشركة  األسا�صي  القانون 

الخصائص السالية :

.AVICULTA : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

اإلنعاش    : االجس اعي  الهدف 

النشاط  العقارات،  تسيي2  العقاري، 

الصالحي.

درهم   122.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

بن23اهيم  انوار  السيد  على  بالكامل 

1222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 ( سعد  إقامة   : االجس اعي  املقر 

الهرهورة   15 الشقة   2 رقم  ع ارة 

ت ارة.

التسيي2 : للسيد أنوار بن23اهيم.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

باملحك ة االبسدائية بس ارة   122519

بساريخ 6) أغسطس 2)2).
من أجل اإليداع والنشر

املسي2

198 P

CORAL AGRIMO شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

وضع  تم   (2(2 أغسطس   7 بساريخ 

تح ل  لشركة  األسا�صي  القانون 

الخصائص السالية :

.CORAL AGRIMO : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

اإلنعاش    : االجس اعي  الهدف 

النشاط  العقارات،  تسيي2  العقاري، 

الصالحي.
درهم   122.222  : املال  رأس 

من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

موزعة بالكامل على السيدة رشيدة 

الرح وني 1222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

 ( سعد  إقامة   : االجس اعي  املقر 

الهرهورة   15 الشقة   2 رقم  ع ارة 

ت ارة.

رشيدة  للسيدة   : التسيي2 

الرح وني.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

باملحك ة االبسدائية بس ارة   122551

بساريخ 8) أغسطس 2)2).
من أجل اإليداع والنشر

املسي2

199 P

TRENDYTEL
تأسيس

ب قس�صى عقد عرفي حرر بس ارة 

في تاريخ 12 أغسطس 2)2) تم وضع 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية وذات املوافصات السالية :

.TRENDYTEL : التس ية

املقر االجس اعي : 25 تجزئة فالح 

الدين شقة 9 الوفاق ت ارة.

الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

122.222 درهم.

الغرض : 

مقاول في االسسي2اد والسصدير.

مقاول في بيع املعدات االلكت2ونية.

املدة : 99 سنة.

املسي2 : السيد هشام بوتاسكوين 

وهشام البقالي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بس ارة  السجاري  بالسجل  القانوني 

تحت الرقم 122629.

200 P

TERRAVOCAT
تأسيس

ب قس�صى عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم   (2(2 يوليو   (( تاريخ  في 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

وذات  واحد  لشريك  املسؤولية 

املوافصات السالية :

.TERRAVOCAT : التس ية

عقبة  شارع   : االجس اعي  املقر 

إقامة 46 شقة 22 اكدال الرباط.

في  الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

122.222 درهم.

الغرض : 

التسيي2 واالستث ار الزراعي.

اسسي2اد وتصدير  تسويق،  إنساج، 

املنسجات الصالحية.

املدة : 99 سنة.

املسي2 : السيدة السعدية الدغمي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  السجاري  بالسجل  القانوني 

تحت  بالرباط  السجارية  املحك ة 

الرقم 126422.

201 P

STE. HAMRI BUREAU
تأسيس

ب قس�صى عقد عرفي حرر بالرباط 

تم وضع   (2(2 2 أغسطس  في تاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

وذات  واحد  وشريك  املسؤولية 

املوافصات السالية :

 STE. HAMRI  : التس ية 

.BUREAU
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شقة   22 إقامة   : املقر اإلجس اعي 

زنقة موالي اح د الوكيلي حسان   8

الرباط.

الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

122.222.22 درهم.

الغرض : 

بيع األوراق والكسب بالسقسيط.

املكاتب  السعليم،  مسسلزمات 

واملعلوميات.

املدة : 99 سنة.

املسي2ة : السيدة مريم املندوبي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  السجاري  بالسجل  القانوني 

تحت  بالرباط  السجارية  املحك ة 

الرقم 126421.

202 P

OMBO

تأسيس
ب قس�صى عقد عرفي حرر بالرباط 

وضع  تم   (2(2 يوليو   (2 تاريخ  في 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

وذات  واحد  لشريك  املسؤولية 

املوافصات السالية :

.OMBO : التس ية

زنقة الريف،   2  : املقر اإلجس اعي 

شارع مح د الخامس، الرباط.

الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

122.222.22 درهم.

الغرض : 

تنظيم الحصالت.

بيع املالبس واإلكسسوارات.

بيع الحلويات األلبان واألجبان.

املدة : 99 سنة.

املسي2 : السيد بوهالل ع ر.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  السجاري  بالسجل  القانوني 

تحت  بالرباط  السجارية  املحك ة 

الرقم )12642.

203 P

AGRICULTUEIUM
تأسيس

ب قس�صى عقد عرفي حرر بالرباط 
في تاريخ 18 أغسطس 2)2) تم وضع 
محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 
وذات  واحد  لشريك  املسؤولية 

املوافصات السالية :
.AGRICULTUEIUM : التس ية

شارع   22 إقامة   : املقر اإلجس اعي 
موالي اح د الوكيلي حسان، الرباط.
الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

122.222.22 درهم.
الغرض : 

التسيي2 واإلستث ار الزراعي.
اسسي2اد وتصدير  تسويق،  إنساج، 

املنسوجات الصالحية.
املدة : 99 سنة.

املسي2 : السيد يوسف الدغمي.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  السجاري  بالسجل  القانوني 
تحت  بالرباط  السجارية  املحك ة 

الرقم 126471.
204 P

DIGITAL EVOLUTION
تأسيس

ب قس�صى عقد عرفي حرر بالرباط 
وضع  تم   (2(2 12مارس  تاريخ  في 
محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 
وذات  واحد  لشريك  املسؤولية 

املوافصات السالية :
 DIGITAL  : التس ية 

.EVOLUTION
عقبة،  شارع   : اإلجس اعي  املقر 

ع ارة 46 شقة 22 اكدال، الرباط.
الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

122.222.22 درهم.
الغرض : 

تقديم الخدمات املعلوماتية.
تقديم اإلستشارات في التسيي2.

املدة : 99 سنة.
املسي2 : السيد عبد هللا مهدي.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  السجاري  بالسجل  القانوني 
تحت  بالرباط  السجارية  املحك ة 

الرقم 126424.
205 P

FSB NEGOCE
SARL AU

تصصية شركة
وب وجب   (2(2 يوليو   7 بسلريخ 

عقد الج ع العام اإلسسثنائي املسجل 

قرر   (2(2 يوليو   12 بطنجة بساريخ 

الشريك الوحيد ما يلي :

- تصصية الشركة وتم إسناد أمر 

السصصية للسيد فؤاد بن كي2ان.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

2)2) تحت  4) يوليو  بطنجة بساريخ 

رقم 752)2).

 206 P

شركة سمارت بوكس 
نيكوسياسيون

شركة ذات مسؤولية محدودة 

شريك وحيد

تأسيس
تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ب قس�صى عقد عرفي حرر في 

)1 مارس 2)2) بالخصائص السالية :

شركة س ارت    : اإلسم السجاري 

ذات  شركة  نيكوسياسيون  بوكس 

مسؤولية محدودة شريك وحيد.

الهدف اإلجس اعي :

م ول الحصالت.

درهم   122.222.22  : املال  رأس 

 122 ب  حصة   1222 إلى  مقس ة 

درهم للحصة الواحدة لصالح السيد 

مح د الهاني 1222 حصة.

الطابق  مسجر   : اإلجس اعي  املقر 

السالم  حي   14 رقم  ع ارة  السصلي 

سال.

التسيي2 : للسيد مح د الهاني.

باملحك ة  القانوني  اإليدع  تم 

 (2(2 سبس 23   2 اإلبسدائية بسال في 
تحت رقم 276 رقم السجل السجاري 

.21799
ب ثابة مقسطف وبيان

207 P

EMA BTP

SARL AU

 حل مسبق للشركة
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي، 

الحل  قرر   (2(2 يوليو   (8 بساريخ 

املسبق للشركة.

تعيين السيد أمين الكشتي مصصيا 

قانونيا للشركة.

بالعنوان  السصصية  محل  تحديد 

الطابق  الوحدة  تجزئة   168 الكائن 

األول العالية املح دية.

باملحك ة  القانوني  اإليدع  تم 

اإلبسدائية املح دية بساريخ 2 سبس 23 

2)2) تحت رقم 968.

208 P

OUTAZART

SARL

استدراك خطأ

بالجريدة  وقع  خطأ  اسسدراك 

 5 بساريخ   56(2 عدد  الرس ية 

أغسطس 2)2)

........................................  : عوض 

...........................................................

...........................................................

: الشركة تسي2 من طرف  التسيي2 

السيد ارحو يوسف أو ارحو عاسو.

......................................................

...........................................................

............................................................

يقرأ : .............................................

...........................................................

: الشركة تسي2 من طرف  التسيي2 

السيد ارحو يوسف أو اورحو عسو.

.....................................................

...........................................................

...........................................................

الباقي بدون تغيي2.

209 P
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 MABAREK شركة
CONSTRUCTION

ش.م.م.ش.وحيد
سجل تجاري  رقم : 16141

تأسيس شركة
12 أغسطس  تم بالداخلة بساريخ 
شركة ذات املسؤولية  إنشاء   (2(2
املحدودة شخص وحيد بالخصائص 

السالية :
   MABAREK شركة   : التس ية 
م.ش  م. Cش. O N S T R U C T I O N

وحيد.  
النشاط : لدى الشركة الهدف في 
كل املغرب والخارج نيابة عن األطراف 

األخرى :
الهندسة  البناءالعامة،  أشغال 
معدات نقاط املياه واآلبار،  املدنية، 

الصرف الصحي.
بيع ج يع مواد البناء.

األولية  املواد  واست2اد  تصدير 
للبناء.

وحصر  الشرب  مياه  وإمدادات 
اآلبار.

أع ال الصيانة واإلفالح بصصة 
عامة.

آالت،  وكراء محركات،  بيع وشراء 
ومنسوجات  أولية  ومواد  معدات 

مخسلصة.
البستنة والسنظيف والحراسة.

غرف الس23يد وفيانتها في  وإنشاء 
ال23 أو في ال23.

ج يع  وتسويق  س سرة  ت ثيل، 
مواد  تجهيزات،  معدات  منسجات، 
واملسعلقة  عامة  بصصة  األولية 
بصصة  البحري  والصيد  بالصناعة 

خافة.
القيام بج يع الخدمات السجارية 
والعقارية  واملالية  والصناعية 
املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

بالنشاط اإلجس اعي.
املقر اإلجس اعي : حي الحسني رقم 

641 الداخلة.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.

درهم   122.222.22  : املال  رأس 
مقس ة على 1222 حصة.

مبارك  السيد  تعيين   : التسيي2 
 641 لبحر الساكن حي الحسني رقم 
غي2  لصت2ة  الوحيد  املدير  الداخلة 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
اإلبسدائية  باملحك ة  القانوني 
 (2(2 سبس 23   4 بساريخ  بالداخلة 

تحت رقم 2)2)2/2)2).
210 P

WELD SIDAHMED شركة
ش.م.م.وحيد
تأسيس شركة

أغسطس   7 بساريخ  بالداخلة  تم 
شركة ذات املسؤولية  إنشاء   (2(2
املحدودة شخص وحيد بالخصائص 

السالية :
 WELD شركة   : التس ية 

SIDAHMED ش.م.م.ش وحيد.  
الهدف  الشركة  لدى   : النشاط 
في كل من املغرب والخارج نيابة عن 

األطراف األخرى :
ج يع  وبيع  وتج يد  معالجة 
ومعالجة  البحرية،  املنسجات 

املخلصات البحرية.
تسويق ج يع املنسجات البحرية.

 فيد وبيع وشراء تصدير/است2اد 
األس اك واملنسجات البحرية.

وشراء  وبيع  الس ك  تعليب   
والحية،  واملخللة  املعلبة  األس اك 
وزيت  وبيض  س كية،  ومأكوالت 

ودقيق الس ك.
وتشغيل معامل املعالجة،  إنشاء 
ج يع  وتعليب  السحويل  السكييف، 

املنسجات البحرية.
آالت،  وكراء محركات،  بيع وشراء 
ومنسوجات  أولية  ومواد  معدات 

مخسلصة.
الس23يد  غرف  وتشغيل  وإنشاء 

وفيانتها في ال23 أو في ال23. 
ج يع  وتسويق  س سرة  ت ثيل، 
مواد  تجهيزات،  معدات،  منسوجات، 
األولية وسلع بصصة عامة واملسعلقة 
بصصة  البحري  والصيد  بالصناعة 

خافة. 

املنسجات  ج يع  ونقل  معالجة 

البحرية.

تربية  مزراع  وتسيي2  إنشاء 

األس اك وفواكه البحر واملحار.

أشغال البناء والصباغة.

القيام بج يع الخدمات السجارية 

والعقارية  واملالية  والصناعية 

املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

بالنشاط اإلجس اعي.

واد شياف  حي   : اإلجس اعي  املقر 
رقم 72) الداخلة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.
درهم   122.222.22  : املال  رأس 

مقس ة على 1222 حصة.

السالك  السيد  تعيين   : التسيي2 

الساكن حي موالي عبد هللا  ابكوكا  

غي2  لصت2ة  الوحيد  املدير  بوجدور 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

اإلبسدائية  باملحك ة  القانوني 

 (2(2 سبس 23   4 بساريخ  بالداخلة 

تحت رقم ))2)2/2)2).

211 P

TRAITEUR BENSSI شركة
ش.م.م

السجل السجاري : رقم 11162

تأسيس شركة
نوف 23   12 بساريخ  بالداخلة  تم 

شركة ذات املسؤولية  إنشاء   (217

املحدودة بالخصائص السالية :

 TRAITEUR شركة   : التس ية 

BENSSI ش.م.م.

النشاط :

الزفاف  لحصالت  الطعام  تقديم 

املسنوعة،  واألع ال  واإلحسصاالت، 

ج يع  وتسويق  العامة،  والسجارة 

األحياء  وتربية  البحرية،  املأكوالت 

وتربية  األس اك،  وتربية  املائية، 

وتربية  املحار،  وتربية  الطحالب، 

املحار، وتربية املحار، وتربية الكروم، 

املحافيل،  وتربية  الحبوب،  وتربية 

وتقديم املأكوالت البحرية.

تسم  التي  اإلسسي2اد/السصدير، 

للخدمات  ثالثة  أطراف  عن  نيابة 

العامة أو شبه العامة، ج يع األع ال 

وفيانة  املسنوعة،  والخدمات 

وإنشاء  البحرية،  واألع ال  املصانع، 

وتكييف  وفيانتها،  الس23يد  غرف 

بالضغط  اللحام  وأع ال  الهواء، 

البناء،  وأع ال  والعالي،  املنخصض 

املدنية،  والهندسة  املهن،  وج يع 

واألشغال العامة والخافة، وخافة 
اإلنشاءات والصرف الصحي والطرق  

وإمدادات املياه واملياه الهيدروليكية 

والسياحية  والصناعية  والزراعية 

األع ال  أنواع  وج يع  والرياضية 

األخرى وكذلك الحرف ذات الصلة.

تجارة  ومخزن،  أدوية  مسسودع 

غيار  وقطع  املواد  وتسويق  ثالثية 

والزراعية  الصناعية  املعدات 

والصندقية والبحرية.

السطوير  ع ليات  ج يع  تنصيذ 

السقسيم  لدراسات  العقاري 

خافة  والسحقيق  واإلستشارات 

للسقسي ات  العقاري  البناء  معدات 

عام  وبشكل  واملطاعم  والصنادق 

ج يع األنشطة العقارية أوالسياحية. 

ج يع أع ال النجارة في الخشب 

والكهرباء  والبالستيك  واألملنيوم 

مياه  وإمدادات  والطرق  والسباكة 

واسسغالل  اآلبار  وحصر  الشرب 

املحاجر وبناء الجسور وتسييج وبناء 

والسوزيع  املعادن  وإنشاء  البوابات 

املواد،  ج يع  وت ثيل  والتسويق 

البحرية،  أو  الصناعية  املنزلية، 

أو  السلع  لج يع  العامة  السجارة 

املنسجات النهائية، األغذية الزراعية، 

أو  املصنعة  املواد اإلستهالكية شبه 

السياحية،  القوارب  توريد  الخام، 

بيع  السجارية،  والسصن  البحار  أعالي 

واملعدات  واللوازم  األثاث  ج يع 

املكسبية وتكنولوجيا املعلومات.

األجهزة  وفيانة  وإفالح  خدمة 

تكنولوجيا  وأجهزة  اإللكت2ونية 

املعلومات وآالت السصوير.
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قطع  وبيع  البناء  مواد  توريد 

السالمة واآلآلت  الغيار لج يع مواد 

والزراعة  للصناعة  واملحركات 

وضغط  وإفالح  املدنية  والهندسة 

الهواء وإفالح ودهان املركبات.

تخصيص وحيازة ج يع األرا�صي، 

نيابة عن الشركة ونيابة عن أطراف 

ثالثة.

النقل ال23ي للبضائع مقابل أجر 

أو مكافاة.

البضائع  لنقل  سيارات  تأجي2 

بسائق.

وكالة  أو  مكسب  وتشغيل  إنشاء 

هدف  تحقيق  لتسهيل  مسسودع 

الشركة.

املنزلي  أو  الصناعي  السنظيف 

بج يع أشكاله وأع ال البستنة.

بج يع  القيام  أعم،  وبشكل 

والصناعي  السجاري  النقل  خدمات 

واملالي والعقاري املرتبط بشكل مباشر 

أو غي2 مباشر بالنشاط اإلجس اعي.

باحنيني  شارع   : اإلجس اعي  املقر 

رقم 566 الداخلة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس .

درهم   122222.22  : املال  رأس 

موزعة  حصة   1222 على  مقس ة 

كالسالي :

السيد يوسف بن �صي 822 حصة.

السيد حسن بن �صي 22) حصة.

التسيي2 : تم تعيين السيد يوسف 

غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  �صي  بن 

محدودة.

الساكن  �صي  بن  يوسف  السيد 

بحي املسي2ة 2 زنقة فكيك الداخلة.

السيد حسن بن �صي الساكن بحي 

املسي2ة 2 زنقة فكيك الداخلة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بالداخلة  اإلبسدائية  باملحك ة 

217) تحت الرقم  12 نوف 23  بساريخ 

.919/(217

212 P

FTGM
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
شركة FTGM ش.م.م

رقم 15 شارع األبطال رقم 4 أكدال 
الرباط

الج ع  مقرارت  ب قس�صى 
يوليو   16 بساريخ  املؤرخ  اإلسسثنائي 

2)2) تقرر ما يلي :
شريكا  خزو  رشيد  السيد  قبول 

جديدا بالشركة.
الشركة  رأس ال  من  الرفع 
إلى  درهم   122.222.22 من 

6.222.222.22 درهم.
الجديد  الشركة  رأس ال  توزيع 

بين الشركاء ك ا يلي :
للسيد ر�صى خزو 24 %.

للسيد عبد هللا خزو 22 %.
للسيد رشيد خزو 22 %.

من  خزو  ر�صى  السيد  اسسقالة 
تسيي2 الشركة وتعيين كل من السيد 
خزو  هللا  عبد  والسيد  خزو  ر�صى 

مسي2ين جديدين للشركة.
ت ديد هدف الشركة إلى القطاع 

الصالحي.
مالئ ة القانون األسا�صي.

وقد تم تسجيل هذه السغيي2ات في 
لجى   1(9547 السجل السجاري رقم 

املحك ة السجارية بالرباط.
213 P

RIJAD TRANS
تأسيس شركة

 ( بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
تم تأسيس شركة ذات   (2(2 يوليو 
وحيد  شريك  محدودة  املسؤولية 

تح ل الخصائص السالية :
.RIJAD TRANS : التس ية

الهدف : نقل البضائع.
جبل  زنقة   27  : اإلجس اعي  املقر 
الرابع  الطابق   12 رقم  شقة  تازقا 

أكدال الرباط.
مبلغ  في  حدد  الشركة:  رأس ال 
إلى  مقس ة  درهم   122.222.22
1222 قس ة إجس اعية من فئة 122 

درهم للواحدة.

 1222 السيد وجيه عبد اللطيف 

حصة.

عين السيد وجيه عبد   : التسيي2 

غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  اللطيف 

محدودة.

مدة الشركة : 99 سنة.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية بالرباط  تحت رقم 145572 

بساريخ 7 سبس 23 2)2).

 214 P

DOSTE TRANSPORT
SARL

رأس ال الشركة : 122.222.22 

درهم

2) زنقة أنوال ع ارة فلوري 11 

مكسب رقم 4 مي وزة القنيطرة

تأسيس شركة
 12 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
القانون  وضع  تم   (2(2 أغسطس 

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

تح ل الخصائص السالية :

DOSTE TRANSPORT : التس ية

.SARL

الهدف :

نقل األشخاص.
أنوال  زنقة   (2  : املقر اإلجس اعي 

 4 رقم  مكسب   11 فلوري  ع ارة 

مي وزة القنيطرة.

مدة الشركة : 99 سنة.
مبلغ  في  حدد  الشركة:  رأس ال 

إلى  مقس ة  درهم   122.222.22

1222 قس ة إجس اعية من فئة 122 

درهم.

التسيي2 : عين السيد جليلة زوهي2 

ك سي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنسهي في الخاتم من ديس 23.

السقييد بالسجل السجاري : قيدت 

لدى  السجاري  بالسجل  الشركة 

املحك ة اإلبسدائية بالقنيطرة  تحت 
رقم 55811 بساريخ 7 سبس 23 2)2).

215 P

SOCIETE BOUTAHER PROD
SARL

 (6 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تأسيس شركة  تم   (2(2 أغسطس 

ش.م.م ك ا يلي :

 SOCIETE  : التس ية 

.BOUTAHER PROD SARL

 122.222.22  : الشركة  رأس ال 

درهم.

الهدف :

املنسجات  ج يع  وشراء  بيع 

الغذائية.

س  قطاع   185  : الشركة  مقر 

رياض ويسالن مكناس.

املدة : 99 سنة.

املسي2ان : السيد بن بوطاهر ع اد.

باملركز    : القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  ب كناس  لإلستث ار  الجهوي 

تحت رقم السجل   (2(2 سبس 23   7

السجاري 52542.

216 P

MEILLEUR CONSEIL

SARL

 AV. MLY ABDELLAH N°( BIS (éme ETAGE

TINGHIR OURZAZATE

26.61.54.24.92/25.(4.82.58.92

STE. SUD-EST MAR شركة
SARL A AU

ش.م.م (ش.و)

رقم 1 ب 1 حي الصناعي تنغي2 

تغيي2 مقر الشركة
ب وجب املحضر الغي2 العادي   1-

املنعقد بتنغي2 في 8) يوليو 2)2) قرر 

شركاء الشركة ما يلي :

تغيي2 املقر الرئي�صي للشركة برقم 

1 ب 1 حي الصناعي تنغي2.

بكسابة  القانوني   اإليداع  تم   (-

بتنغي2   اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ 5) أغسطس 2)2) تحت عدد 

.4(9/9(57
مقسطف لإليداع والنشر

217 P
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MEILLEUR CONSEIL
SARL

 AV. MLY ABDELLAH N°2
 BIS 2éme ETAGE TINGHIR

OURZAZATE
25.(4.82.58.92/26.61.54.24.92

STE. AGHOURI شركة
SARL
ش.م.م

رقم 179 حي تيشكا تنغي2 
توسيع النشاط السجاري للشركة

تغيي2 مقر الشركة
ب وجب املحضر الغي2 العادي   1-
املنعقد بتنغي2 في 2 ف23اير 2)2) قرر 

شركاء الشركة ما يلي :
توسيع النشاط السجاري للشركة :

إضافة ما يلي :
مقاول لألع ال وتركيب الكهرباء.

تاجر ملواد البناء.
حذف ما يلي :

لحام.
بناء الكهرباء.

تغي2 املقر الرئي�صي للشركة إلى رقم 
179 حي تيشكا تنغي2.

بكسابة  القانوني   اإليداع  تم   (-
اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 
تحت   (2(2 ف23اير   7 بساريخ  بتنغي2  

عدد112/262.
مقسطف لإليداع والنشر
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STE. A.Y.T.M رشكة
رأس الها : 122.222.22 درهم
دوار تنغريصت اكنيون تنغي2

ب قس�صى عقد عرفي بتنغي2 بساريخ 
تأسيس شركة  تم   (2(2 يوليو   16

ذات الخصائص السالية:
ا.ي.ت.م  شركة   : التس ية   1-

.STE. A.Y.T.M SARL ش.م.م
دوار   : اإلجس اعي  مقرها   (-

تنغريصت اكنيون تنغي2.
-2 نشاطها :

مقاول البناء واألشغال املخسلصة.
تاجي2 املعدات.

تأجر مواد البناء بالسقسيط.

من  تسي2  الشركة   : التسيي2   4-
طرف السيدان بردوز الحسين أو بوح 

يدير.
حدد رأس الها في   : الرأس ال   5-
122.222.22 درهم مقسم إلى 1222 

حصة بقي ة 122 درهم للواحد.
-6 املدة : 99 سنة تبسدئ من يوم 

تسجيلها بالسجل السجاري.
-7 تم اإليداع القانوني  باملحك ة 
اإلبسدائية بتنغي2  بساريخ 7 أغسطس 

2)2) تحت عدد729/)29.
من أجل الخالفة والبيان

219 P

 STE. ELMD TRAVAUXشركة
SARL

رأس الها : 222.22.) درهم
دوار اغنسلن اكنيون تنغي2

ب قس�صى عقد عرفي بتنغي2 بساريخ 
تأسيس شركة  تم   (2(2 يونيو   ((

ذات الخصائص السالية:
شركة ايل د ثرافو   : التس ية   1-
 STE. ELMD TRAVAUX ش.م.م 

.SARL
-) مقرها اإلجس اعي : دوار اغنسلن 

اكنيون تنغي2.
-2 نشاطها :

البناء واألشغال املخسلصة.
أنابيب  اإلتصال،  طرق  فيانة 

املياه والصرف الصحي.
املصاوض.

من  تسي2  الشركة   : التسيي2   4-
أو  الحسين  العقاد  السيد  طرف 

العقاد مح د.
رأس الها  حدد   : الرأس ال   5-
مقسم  درهم   (.222.222.22 في 
 122 بقي ة  حصة   (2.222 إلى 
نقدية  وب ساه ة  للواحد  درهم 
 1/4 بربع  املدفوعة  الشريك  من 
القرض  لبنك  درهم   522.222.22

الصالحي لل غرب.
-6 املدة : 99 سنة تبسدئ من يوم 

تسجيلها بالسجل السجاري.
-7 تم اإليداع القانوني  باملحك ة 
يوليو   (2 بساريخ  بتنغي2   اإلبسدائية 

2)2) تحت عدد249/672.
من أجل الخالفة والبيان
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STE L H M M
SARL

رأس الها : 122.222 درهم
دوار ايت الخلف اكليون تنغي2

ب قس�صى عقد عرفي بتنغي2 بساريخ 
تم تأسيس شركة   ،(2(2 يوليو   (7

ذات الخصائص السالية :
ش.م.م  ل  شركة   : التس ية 

ش.م.م.
ايت  دوار   : االجس اعي  مقرها 

الخلف اكنيون تنغي2.
واألشغال  البناء   : نشاطها 

املخسلصة.
الحدائق  وفيانة  إلنشاء  مقاول 

والشوارع وإعادة التشجي2.
من  تسي2  الشركة   : التسيي2 
طرف السيد لشكر حسن أو لشكر 

مصطصى.
في  رأس الها  حدد   : الرأس ال 
 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

حصة بقي ة 122 درهم للواحد.
يوم  من  تبسدئ  سنة   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بتنغي2 بساريخ 8) أغسطس 

2)2)، تحت رقم 444/759.
من أجل الخالفة والبيان

221 P

FAWARAT LAND
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222 درهم
مقرها في تامسنا ع ارة 12 شقة 29 

الطابق الثاني أمل )
السجل السجاري رقم 122652

بساريخ  عقدعرفي  ب قس�صى 
تم  بس ارة   (2(2 )1 أغسطس 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة.
التس ية : فوارات الند.

وشراء  بيع   : االجس اعي  الهدف 
مجزء  عقاري،  منعش  األرا�صي، 

عقاري.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.

 522 يحياوي  مصطصى  السيد 
حصة.

السيد جعصر سالوي 522 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي اي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
 ،12 الع ارة  الشقة،   : املقر 

الطابق الثاني، أمل ).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 ،(2(2 8 سبس 23  السجارية بس ارة في 

تحت رقم 979.
222 P

شركة وولد ايما
تازة

املوقع  الخاص  العقد  ب وجب 
لقد  بسازة،   (2(2 يونيو   (2 بساريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
الوحيد ذي  الشريك  املحدودة ذات 

الخصائص السالية :
التس ية : شركة وولد اي ا.

املقر االجس اعي : حي موالي يوسف 
ع ارة املساوي تازة الجديدة.

باملغرب   : االجس اعي  املوضوع 
والخارج.

مقهى، حلويات وفناك.
غي2  أو  مباشرة  بصصة  املشاركة 
وباملوضوع  الشركة  بنشاط  مباشرة 
أو الذي ي كن أن يسهل  االجس اعي 

ن و وتوسيع الشركة.
محدد في مبلغ   : رأس ال الشركة 
 122 على  مجزأ  درهم   122.222

حصة والحصص مجزأة كالسالي :
أنوار املساوي 1222 حصة.

املج وع : 1222 حصة.
ماليا  مسي2ة  الشركة   : التسيي2 
وإداريا من طرف السيد أنوار املساوي.

املدة : 99 سنة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
إيداع  تم  لقد   ،(2(2 ديس 23   21
باملحك ة  القانونية للشركة  الوثائق 
أغسطس   21 االبسدائية بسازة بساريخ 

2)2)، تحت رقم 281.
223 P
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 INFORMATION
TECHNOLOGIE AGENCY

SARL AU
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
شركة  تأسيس  تم   (2(2 11 مارس 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص تح ل  والتي   وحيد 

 السالية :
 INFORMATION  : التس ية 

.TECHNOLOGIE AGENCY
.SARL AU : الصصة القانونية

االستشارات   : االجس اعي  الهدف 
اإلدارية.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   122

بين الشركاء على الشكل السالي :
مح دي  علوي  عث ان  السيد 

1222 حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
رقم   25 أمال   : االجس اعي  املقر 
املنصور  يعقوب  املسي2ة  حي   416

الرباط.
علوي  عث ان  السيد  املسي2 

مح دي.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.145492
224 P

L.N.K. MAROCAFIQUE
SARL AU

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
شركة  تأسيس  تم   ،(2(2 4 يوليو 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص  تح ل  والتي  وحيد 

السالية :
التس ية :

.L.N.K. MAROCAFIQUE
.SARL AU : الصصة القانونية

اسسي2اد   : االجس اعي  الهدف 
وتصدير األجهزة االلكت2ونية.

الصناعي  البسكويت  مصنع 
باسسخدام أقران الحزام أو السالسل.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   122

بين الشركاء على الشكل السالي :
 1222 كرموس  الناجم  السيد 

حصة.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجس اعي : إقامة الرياض ) 

الع ارة C(1 املحل رقم 29 ت ارة.
املسي2 : السيد الناجم كرموس.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 
.122627

225 P

TRANS MADOLA BITONE
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
تم تأسيس شركة   ،(2(2 7) ف23اير 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخصائص  تح ل  والتي  وحيد 

السالية :
 TRANS MADOLA  : التس ية 

.BITONE
.SARL AU : الصصة القانونية

الهدف االجس اعي : نقل البضائع، 
أع ال البناء.

االسسي2اد والسصدير.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   122

بين الشركاء على الشكل السالي :
السيد مح د ه لي 1222 حصة.

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

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

46 شارع عوقبا   : املقر االجس اعي 

أكدال   ( الشقة  األول،  الطابق 

الرباط.

املسي2 : السيد مح د ه لي.
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.144899

226 P

شركة بنسعيد بات 
ديستربيسيون

ذ م م
رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : تجزئة الع ران 
8/72) إقامة جاد سلوان - الناظور

تأسيس شركة
سجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

2)2)، تم  2) يوليو  بالناظور بساريخ 

إحداث قوانين تأسيسية لشركة ذات 

مسؤولية محدودة ميزاتها كالسالي :

بات  بنسعيد   : التس ية 

ديست2بيسيون ش ذ م م.

الهدف : بيع قطع غيار ومسسلزمات 

السيارات.

توزيع البطاريات، اسسي2اد وتصدير 

قطع الغيار وأجزاء السيارات.

بيع مضاد السج د.

تجزئة الع ران   : املقر االجس اعي 

8/72) إقامة جاد سلوان، الناظور.

سنة ابسداءا من تاريخ   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

الرأس ال ب 122.222 درهم مقس ة 

 122 فئة  من  حصة   1222 إلى 

الس ام عند  (على  نقدا  درهم مؤذاة 

االكسساب) كلها في ملكية :

عادل بنسعيد 522 حصة.

نعي ة الحسناوي 522 حصة.

تم تعيين السيد عادل   : التسيي2 

ملدة  للشركة  وحيد  ك سي2  بنسعيد 
زمنية غي2 محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

ديس 23 من   21 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.

لسكوين  بعد اقسطاع %5   : األرباح 

تبعا  الباقي  يوزع  القانونية  الذخي2ة 

لقرار الشركاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناظور تحت عدد 6)9) 

رقم   ،(2(2 أغسطس   (8 بساريخ 

السجل السجاري 9)24).
قصد النشر

227 P

BENAMMAR SOINS 

 ET BEAUTE - BLOOM

BEAUTY LOUNGE
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

 (4 بساريخ  الشركاء  قرار  ب وجب 

تأسيس  تقرر   ،(2(2 أغسطس 

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد.

من  تسكون  فإنها  لذلك  وتبعا 

السيدة بنع ار زينب.

 BENAMMAR  : تس ية الشركة 

 SOINS ET BEAUTE - BLOOM

.BEAUTY LOUNGE SARL AU

نشاط الشركة : معهد السج يل.

العناية بالسقنيات الحديثة.

األر�صي،  الطابق   : الشركة  مقر 

الكويت،  وزنقة  املقاومة،  شارع 

إقامة فيدال، بلوك د، املسجر رقم 2، 

الرباط.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

إحداثها الصعلي.

درهم   122.222  : املال  رأس 

مقسم على 1222 حصة بقي ة 122 

درهم للواحدة.

التسيي2 والسوقيع : السيدة بنع ار 

زينب.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

سبس 23  السجارية بالرباط بساريخ     

2)2)، تحت رقم 126489.
وهذا مبثابة مقتطف وبيان

228 P
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BENAMZ -ZINS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

 11 بساريخ  الشركاء  قرار  ب وجب 
تأسيس  تقرر   ،(2(2 أغسطس 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد.
من  تسكون  فإنها  لذلك  وتبعا 

السيدة بنع ار زينب.
 BENAMZ -  : الشركة  تس ية 

.ZINS SARL AU
الجل  توزيع   : الشركة  نشاط 
واملنظصات  الهالمية  واملواد  املطهر 

األخرى.
األر�صي،  الطابق   : الشركة  مقر 
إقامة  شارع املقاومة وزنقة الكويت، 
 ،2 رقم  املسجر  د،  بلوك  فيدال، 

الرباط.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

إحداثها الصعلي.
درهم   122.222  : املال  رأس 
مقسم على 1222 حصة بقي ة 122 

درهم للواحدة.
التسيي2 والسوقيع : السيدة بنع ار 

زينب.
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
سبس 23   8 بساريخ  بالرباط  السجارية 

2)2) تحت رقم 126488.
وهذا ب ثابة مقسطف وبيان

229 P

 AFRICA CONSULTING EN
AGRI BIO 

ET CONVENTIONNELLE
-A .C .A .B .C-

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك وحيد

ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بس ارة 
تحرير  تم   ،(2(2 أغسطس   7 في 
 AFRICA لشركة  األسا�صي  القانون 
 CONSULTING EN AGRI BIO ET
 A باخسصار CONVENTIONNELLE

C A B C، بياناتها كالسالي :

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

 AFRICA  : التس ية 

 CONSULTING EN AGRI BIO ET

باخسصار   CONVENTIONNELLE

.A C A B C

الهدف االجس اعي :

في  واملشاريع  الدراسات  انجاز 

مجال الصالحة.

واملسابعة  السقنية  املساعدة 

الصالحية  املشروعات  وتقييم 

واألغذية الزراعية.

املشاريع  إطالق  على  االشراف 

وتأطي2ها.

الصالحية  مجال  في  االستشارة 

البيولوجية والسقليدية.

االستشارة في إست2اتيجية وتوزيع 

البيولوجية  الصالحية  املواد  وفنع 

والسقليدية : األس دة وعلف املوا�صي 
الري  ومعدات  واملبيدات  والبذور 

واملعدات الصالحية.

الزراعة  مجال  في  السكوين 

واألغذية الزراعية.

أنواع  ج يع  وتنظيم  تنشيط 

مجال  في  والصعاليات  السظاهرات 

الصالحة واألغذية الزراعية.

أنواع  ج يع  وتنشيط  تنظيم 
حول  السحسيسية  الصعاليات 

أهداف  بأحد  املسعلقة  الجوانب 

الشركة.

اسسي2اد وتصدير.

تجزئة  ت ارة،   : االجس اعي  املقر 
فسح أبي رقراق، حي واد الذهب، رقم 

8)، الطابق الثاني.

املدة : 99 سنة من تاريخ التسجيل 

في السجل السجاري.

درهم   12.222  : املال  مبلغ رأس 

 122 إلى  وقسم  نقدا  كله  دفعه  تم 

نصيب بقي ة 122 درهم لكل نصيب 

تم اكسسابها من طرف الشريك الوحيد 

بس ارة  قاطن  ح وتو،  املكي  السيد 

تجزئة أبي رقراق، حي وادي الذهب، 
رقم 8).

املكي  السيد  عين   : التسيي2 

قاطن  الجنسية،  مغربي  ح وتو، 

حي وادي  تجزئة أبي رقراق،  بس ارة، 

لبطاقة  حامل   ،(8 رقم  الذهب، 

 ،Q30133 رقم  الوطنية  السعريف 

مسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.

 ،1226(1  : السجاري  السجل 

املحك ة االبسدائية بس ارة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 23   2 بساريخ  بس ارة  االبسدائية 

2)2)، تحت رقم 2892.

230 P

MEGA SAISS

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد

ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بعين 

تاوجدات بساريخ  7 أغسطس 2)2)، 

تم وضع القوانين األساسية للشركة 

والتي تح ل الخصائص السالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسؤولية محدودة.

.MEGA SAISS : اس ها

هدفها :

مركز االتصال.

وتصدير،  اسسي2اد  خدمات، 

حساب  كشف  املواعيد،  تحديد 

لوحة السبديل، خدمات ما بعد البيع، 

بيع  تحديث قواعد بيانات الع الء، 

الخدمات السجارية ع23 الهاتف أو عن 

طريق الدعم الصني، كراء مستشارين 

للسصاوض.

مراكز  ع23  الخدمات  تقديم 

االتصال الهاتصية.

ب صادر  واالسسعانة  السعاقد 

خارجية.

الوساطة،  االستشارات، 

والسصاوض بج يع أنواعها.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 

الصناعية،  املالية،  السجارية، 

ترتبط  التي  العقارية  وغي2  العقارية 

مباشرة  غي2  أو  مباشرة  بصصة 

بكل  أو  أعاله  املذكورة  باألهداف 

هدف آخر مشابه أو مرتبط أو قابل 

لل ساه ة في تن ية الشركة تحت أي 

شكل من األشكال.

الثاني  بالطابق  شقة   : مقرها 

 ،196 الجهة الي نى حي الرشاد رقم 

عين تاوجطات.

يوم  من  تبسدأ  سنة   99  : أمدها 

السأسيس.

راس الها : 122.22 درهم مقس ة 

درهم   122 بقي ة  حصة   1222 إلى 

للواحدة، موزعة كالسالي :

السيد يوسف الغيس 522 حصة 

 52.222 درهم للواحدة   122 بقي ة 

درهم.

حصة   522 بنزهرة  مراد  السيد 

 52.222 درهم للواحدة   122 بقي ة 

درهم.

املج وع 1222 حصة بقي ة 122 

درهم للواحدة ب 122.222 درهم.

غي2  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

محدودة يوسف الغيس.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في مسم شهر ديس 23 

من كل سنة.

يقسطع من األرباح   : توزيع األرباح 

االحسياط  أجل  من   %5 الصافية 

القانوني والباقي من األرباح الصافية 

حسب  املشاركين،  على  توزع 

املبالغ املحسصظة  الحصص باسسثناء 

املخصصة  أو  املسسالية  للسنوات  بها 

لالحسياطات حسب قرارات الشركاء.

اإليداع القانوني : تم لدى املحك ة 

سبس 23   7 بساريخ  ب كناس  السجارية 

2)2)، تحت رقم 574).

 525(9 رقم  السجاري  السجل 

بساريخ 7 سبس 23 2)2).

231 P
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STE AMZD BATIMENT
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد
عين  ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ، 

تم   ،(2(2 يونيو   (( بساريخ  املنزل 

للشركة،  األساسية  القوانين  وضع 

والتي تح ل الخصائص السالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

.STE AMZD BATIMENT : اس ها

هدفها : األشغال املخسلصة.

أشغال البناء.

األشغال  لج يع  العامة  املقاولة 

ج يع  البناء  الخافة،  أو  الع ومية 

ج يع  وأيضا  املعامل  البنايات، 

املدنية،  الهندسة  التهيئة،  ع ليات 

الصحي  والصرف  املياه  إمسدادات 

طالء األرفصة.

تحقيق ج يع األشغال الع ومية 

املؤسسات  املسالك  وباألخص 

األشغال الك23ى والصباغة، السباكة 

السدفئة املركزية النجارة والكهرباء.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 

الصناعية،  املالية،  السجارية، 

التي ترتبط  العقارية  وغي2  العقارية، 

مباشرة  غي2  أو  مباشرة  بصصة 

بكل  أو  أعاله  املذكورة  باألهداف 

هدف آخر مشابه أو مرتبط أو قابل 

لل ساه ة في تن ية الشركة تحت أي 

شكل من األشكال.

شقة بالطابق األول بحي   : مقرها 

جنان لوطا املنزل فصرو.

من يوم  سنة ابسداء   99  : امدها 

السأسيس.

درهم   122.222  : راس الها 

بقي ة  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للواحدة، منحت ج يعها 

للسيد عزيز زناد.

غي2  وملدة  الشركة  يدير   : إدارته 

محددة السيد عزيز زناد.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في مسم شهر ديس 23 

من كل سنة.

يقسطع من األرباح   : توزيع األرباح 

االحسياط  أجل  من   %5 الصافية 

الباقي من األرباح الصافية  القانوني، 

حسب  املشاركين  على  توزع 

املبالغ املحسصظة  الحصص باسسثناء 

املخصصة  أو  املسسالية  للسنوات  بها 

لالحسياطات حسب قرارات الشركاء.

لدى  تم   : القانوني  اإليداع 

املحك ة االبسدائية بصصرو بساريخ 5) 

أغسطس 2)2)، تحت رقم 287.

السجل السجاري رقم 961) بساريخ  

5) أغسطس 2)2).

232 P

STE PAGWA TRANS
SARL AU

RC : 32817

تأسيس شركة
سبس 23   ( بساريخ  بالعيون  تم 

إنشاء شركة ذات املسؤولية   ،(2(2

املحدودة بشريك وحيد بالخصائص 

السالية :

.PAGWA TRANS : التس ية

نقل  تجاري،  وسيط   : النشاط 

وللحساب  الغي2  لحساب  البضائع 

االتجاهات  ج يع  إلى  الشخ�صي 

داخل املغرب أو خارجه....
املقر االجس اعي : زنقة وجدة بدون 

رقم املر�صى العيون.

سنة ابسداءا من تاريخ   99  : املدة 

السأسيس.

درهم   122.222  : املال  رأس 

موزعة  حصة   1222 على  مقس ة 

كالسالي :

 1222 بوتكارا  مصطصى  السيد 

حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيي2 

وحيد  ك سي2  بوتكارا  مصطصى 

للشركة ملدة غي2 محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بالعيون  االبسدائية  باملحك ة 
تحت رقم   ،(2(2 سبس 23   ( بساريخ 

.(2(2/(2(6
233 P

STE FOOD STATION
SARL

RC : 32907
تأسيس شركة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
إنشاء  تم   ،(2(2 7 سبس 23 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بالخصائص السالية :
.FOOD STATION : التس ية

بيع  مطعم،  مقهى،   : النشاط 
أشغال  املشروبات،  أنواع  ج يع 

وخدمات مسعددة.
املقر االجس اعي : حي املسي2ة، زنقة 

الصجي2ة بدون رقم العيون.
سنة ابسداءا من تاريخ   99  : املدة 

السأسيس.
درهم   122.222  : املال  رأس 
موزعة  حصة   1222 على  مقس ة 

كالسالي :
 522 مرزاق  الهادي  عبد  السيد 

حصة.
السيد يونس الوزاني 522 حصة.

عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيي2 
للشركة  ك سي2  مرزاق  الهادي 
ك ساعد  الوزاني  يونس  والسيد 

مسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.
باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 
سبس 23   8 االبسدائية بالعيون بساريخ 

2)2)، تحت رقم 286)/2)2).
234 P

STE PALM’S CAMP
 SARL 

الرأس ال : 122.222 درهم
مقرها : رقم 854 بلوك C مدينة 

الوحدة العيون
حل الشركة

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
بسايخ 2 سبس 23 2)2) ت ت املصادقة 

على ما يلي :
السصصية املسبقة للشركة.

البشي2  السيد   : املصصي  تعيين 
القرمودي.

 854 رقم   : تحديد مقر السصصية 

بلوك C مدينة الوحدة العيون.

باملحك ة  تم   : القانوني  اإليداع 

سبس 23   8 االبسدائية بالعيون بساريخ 

)2)، تحت رقم  285)/2)2).

235 P

HERMISAN MAROC
السجل السجاري عدد 2289 - انزكان

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

الج عية  قررت   ،(2(2 مارس   9

الج ع  ب ثابة  املنعقدة  العامة 

املس اة  للشركة  االسسثنائي  العام 

شركة   ،HERMISAN MAROC

برأس ال  محدودة،  مسؤولية  ذات 

122.222 درهم، الكائن مقرها بأيت 

ابراهيم  شارع   ،(42 بقعة  ملول، 

الروداني، الحي الصناعي، ما يلي :

عبد  السيد  توكيالت  ت ديد 

الوهاب بنسعيد ك سي2 ثان للشركة 

لوالية أخرى، ملدة 2 سنوات.

الشركة  تسيي2  سيسم  وبالسالي 

باإلمضاء الوحيد ألحد املسي2ين دون 

عبد  بنسعيد  السيد  أي  اآلخرين، 

 FERNANDO السيد  أو  الوهاب 

.VERDU FERRER

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بانزكان بساريخ )) يونيو 2)2)، تحت 

رقم 659.
للخالفة والبيان

236 P

BELMA
السجل السجاري عدد 8479 - أكادير

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

قرر الج ع العام   ،(219 5) نوف 23 

املس اة  الشركة  لشركاء  املخسلط 

»بيل ا« ش م برأس ال 1.956.222) 

ملول،  بأيت  مقرها  الكائن  درهم، 

 86( رقم  بقعة  الصناعي،   الحي 

ما يلي :
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 JEAN MAUVIEL السيد  تعيين 

 6 ملدة  للشركة  جديد  ك سصرف 

سنوات سسنسهي خالل مداولة الج ع 

العام العادي حول القوائم الت2كيبية 

لسنة 5)2).

 (5 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

قرر محضر املجلس   ،(219 نوف 23 

اإلداري ما يلي :

املوافقة وقبول مسصرف جديد في 

الشركة.

 JEAN FRANÇOIS السيد  فوت 

في  ي سلكها  والتي  أسهم   12  HUG
 JEAN رأس ال الشركة لصائدة السيد

.MAUVIEL

 JEAN السيد  اسسقالة 

FRANÇOIS HUG من مهامه كرئيس 

املجلس اإلداري.

 JEAN السيد  مكانه  تعيين 
MAUVIEL رئيسا لل جلس اإلداري.

املخول  السصويض  وإنهاء  الحد 

باعسباره   MARTY ARNAUD للسيد 

مديرا عاما للشركة.
القانون  من   19 للصصل  طبقا 

السيد  يس سع  للشركة،  األسا�صي 

تعيينه  تم  الذي   JEAN MAUVIEL

بج يع  عام  مدير  كرئيس  آنصا 

السصويضات القانونية األكث2 ش ولية 

والوثائق  العقود  ج يع  إلمضاء 

امللزمة للشركة.

 JEAN MAUVIEL السيد  قرر 

باعسباره رئيسا لل جلس اإلداري أن 

الظروف  أحسن  في  الشركة  تسيي2 

وبالسالي  عاما  مديرا  تعيين  يلزمه 

فقد اقت2ح لشغل هذه امله ة السيد 

مدة  وذلك   ARNAUD MARTY

تعيينه ك سصرف في الشركة.

 JEAN السيد  فوض  فقد  وعليه 

ج يع السوكيالت الالزمة   MAUVIEL

والوثائق  العقود  ج يع  إلمضاء 

املنصوص عليها في هذا السصويض أو 

املنصوص عليها فراحة في تصويض 

املجلس اإلداري وذلك كله في حدود 

الهدف االجس اعي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
تحت   ،(2(2 يونيو   4 بأكادير بساريخ 

رقم 92147.
للخالفة والبيان

237 P

BRILHAULT MAROC
السجل السجاري عدد 8259 - أكادير
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
محضر  قرر   ،(2(2 يوليو   14
املس اة  للشركة  الوحيد  الشريك 
م  م  ش   .BRILHAULT MAROC
 2.222.222 رأس ال  بشريك وحيد، 
مسار  بأكادير  مقرها  الكائن  درهم 
سوس،  واد  فم  طريق  الصرنسيين، 
الشركة  نشاط  مسابعة  بنسركاو، 
طبقا للصصل 86 من قانون 12 ف23اير 

.1997
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
بأكادير بساريخ 4) يوليو 2)2)، تحت 

رقم 517)9.
للخالفة والبيان

238 P

الشركة العقارية مكتوب
ش م م

السجل السجاري رقم 5659 - أكادير
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
8) ماي 2)2)، قرر محضر الج عية 
العامة املنعقدة ب ثابة الج ع العام 
االسسثنائي لشركة »الشركة العقارية 
مكسوب ش م م برأس ال 1.692.222 
ملول،  بأيت  مقرها  الكائن  درهم، 
م ر حافة واد سوس،  دوار تراست، 

ما يلي :
الرفع من رأس ال الشركة ب بلغ 
لينسقل  درهم   (.(22.222 قدره 
إلى  درهم   1.692.222 من  بالسالي 
بخلق  وذلك  درهم،   2.892.222
22).) حصة اجس اعية جديدة من 
فئة 1222 درهم للحصة، تكستب كلها 
وتحرر بالكامل عن طريق املقافة مع 
ديون أكيدة ومسسحقة ضد الشركة

ب بلغ  الشركة  رأس ال  تخصيظ 

درهم ليسسقر بالسالي في   1.922.222

طريق  عن  درهم   1.992.222 مبلغ 

حصة   1.922 مج وعه  ما  إلغاء 

اجس اعية.

تعديل القانون األسا�صي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بانزكان بساريخ 15 يونيو 2)2)، تحت 

رقم 626.
للخالفة والبيان

239 P

ATLAS CROISSANCE

السجل السجاري عدد 9)278 - 

أكادير

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

الج عية  قررت   ،(2(2 ف23اير   12

العامة املنعقدة ب ثابة الج ع العام 

 ATLAS املس اة  للشركة  االسسثنائي 

برأس ال  م  م  ش   CROISSANCE

مقرها  الكائن  درهم،   12(.222

ع ارة  الشباب،  ساحة  بأكادير، 

تيصاوين، رقم 15، ص ب 84، ما يلي :

للهدف  السالي  النشاط  إضافة 

االجس اعي للشركة.

كراء املباني ذات الصبغة املهنية.

وبالسالي سيسم تحرير الصصل ) من 

القانون األسا�صي على الشكل اآلتي :

 : االجس اعي  الهدف   :  ( الصصل 

كراء املباني ذات الصبغة املهنية.

الباقي سيبقى دون تغيي2.

تعديل القانون األسا�صي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   ،(2(2 يونيو   4 بأكادير بساريخ 

رقم 92142.
للخالفة والبيان

240 P

TIKIDA DUNES

السجل السجاري 171) أكادير

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

محضر  قرر   ،(219 12 ديس 23 

الج ع العام العادي املنعقد ب ثابة 

للشركة  االسسثنائي  العام  الج ع 

م  ش   TIKIDA DUNES املس اة 

برأس ال 75.222.222 درهم، الكائن 

السياحية،  املنطقة  بأكادير،  مقرها 

طريق الهضاب، فسح فرع للشركة في 

العنوان السالي :

أكادير، كلم 18، طريق الصويرة، 

باي،  تغازوت  السياحة  املحطة 

تغازوت، الرمز ال23يدي 2)822.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بأكادير بساريخ 2) ف23اير 2)2)، تحت 

رقم 89651.
للخالفة والبيان

241 P

STE PROPHAR

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجس اعي : رقم 5 الطابق 

االول رقم 27 حي أنس

4622 اسصي

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

7789

العادي  العام  الج ع  ب قس�صى 

املؤرخ في 9) يونيو 2)2)، تم تعيين 

مح د  السيد  للشركة  جديد  مسي2 

بلعياط والسيد مصطصى زهي2 ك سي2 

االدارية  الواجبات  النهاء  تبعا  اخر 

للسيد أح د فار�صي ك سي2.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

يوليو   (( بساريخ  بآسصي  االبسدائية 

2)2)، تحت رقم 827.

242 P
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STE OUMEL TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة 
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

بسيزنيت قد   ،(2(2 يوليو   15 بساريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

الخصائص  تح ل  والتي  محدودة 

السالية :

 STE OUMEL  : التس ية 

.TRAVAUX

خدمات   : االجس اعي  الهدف 

مسعددة.

 122.222  : الشركة  راس ال 

درهم.

خالد الهامل ... 52.222 درهم.

ابريك اماد ..... 52.222 درهم.

99 سنة  : مدة ع ر الشركة  املدة 

من تاريخ تاسيسها النهائي.

املقر االجس اعي : قرب مسجد ابن 

رباح ايت ت ساللت رس وكة تيزنيت.

تم تعيين السيد خالد   : التسيي2 

غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  الهامل 

محدودة.

تم االيداع امللف القانوني ب كسب 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 19 بساريخ   (2(2/554 رقم  بسيزنيت 

أغسطس 2)2).
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STE JOUMA PACK

STE PACK JOUMA

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجس اعي : 27 تجزئة فيسا، 

شارع الحسن الثاني الرباط

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 أغسطس   (5 بساريخ  بالرباط 

أغسطس   (6 واملسجل بالرباط يوم 

القرار  محضر  تحرير  تم   ،(2(2

جوما باك ش.م.م.  الج اعي لشركاء 

الذي قرر ما يلي :

الزيادة في راس ال الشركة ورفعه 

 4.122.222 درهم الى   122.222 من 

درهم بافدار 42.222 حصة جديدة 

درهم لكل حصة وذلك   122 بقي ة 

عن طريق الحساب الجاري للشركاء.

6 و7 من القانون  تعديل املادتين 

االسا�صي للشركة.

تحيين القانون االسا�صي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

بساريخ فاتح سبس 23 2)2)، تحت رقم 

.126212
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شركة أكورا سكوار

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

راس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : الحي الع الي، 

الروي�صي ازغنغان الناظور

يونيو   15 بساريخ  عرفي  بعقد 

ذات  شركة  تاسست   ،(2(2

الشريك  ذات  محدودة  املسؤولية 

الوحيد :

التس ية السجارية : أكورا سكوار، 

ش.م.م.ش.و.

السدريب،   : املزاول  النشاط 

االستشارات، ج يع أنواع الدراسات 

تكنولوجيا  وهندسة  وادارة 

وتنظيم  تنشيط  املعلومات، 

وج يع  واللقاءات  الصعاليات 

االنشطة السياحية.

اسسي2اد وتصدير املنسجات أو املواد 

املسعلقة  واالالت  واالدوات  واالجهزة 

اسسثناء  أي  دون  الشركة   بنشاط 

أو تحصظ.

كل ع لية مالية،  وبصصة عامة، 

تجارية، وعقارية لها عالقة مباشرة أو 

غي2 مباشرة بالنشاط الرئي�صي املزاول 

والتي قد تعزز تطوير الشركة.

الشركة  راس ال  حدد   : راس ال 

 1222 مقسم على  درهم،   122.222

حصة، ث ن الواحدة 122 درهم، تم 

اكسسابها وتسديدها بالكامل وتوزيعها 

على الشركاء كالسالي :

مساه ة   : السيدة نجاة ملصرف 

ب 1222 حصة في الشركة نقدا.

 1222  : املج وع املكون لراس ال 

حصة.

الع الي،  الحي   : االجس اعي  املقر 

الرو�صي ازغنغان الناظور.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

21 ديس 23.

سنة   99  : الشركة  حياة  مدة 

بالسجل  تسجيلها  يوم  من  تبسدئ 

السجاري.

تسيي2 الشركة : عهد بتسيي2 وادارة 

للسيدة  محددة  غي2  ملدة  الشركة 

مزدادة  مغربية،  ملصرف،  نجاة 

ساكنة   ،1978 مارس   15 بساريخ 

الناظور،  ازغنغان  ابوعجاجن،  بحي 

حاملة لبطاقة السعريف الوطنية رقم 

س412)29.

القانوني  امللف  االيداع  وتم 

للشركة باملحك ة االبسدائية بالناظور 

تحت   ،(2(2 أغسطس   12 بساريخ 

رقم )76).
تخليص وتأشي2

املسي2
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STE LOGOS CALL CENTER
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222 درهم

سجل تجاري رقم : 122627 ت ارة

2)2)، ت ت  5) أغسطس  بساريخ 

لشركة  االسا�صي  النظام  فياغة 

 ،  LOGOS CALL CENTER SARL

شركة محدودة املسؤولية، راس الها 

االجس اعي  مقرها  دره ا،   122.222

العلويين  حي   25 رقم  بغداد  زنقة 

ت ارة.

املوضوع : مركز النداء.

الشركاء : 

سينيغالي  ديوب  أسان  السيد 

سبس 23    4 بساريخ  مزداد  الجنسية 

1984 حامل لبطاقة لبطاقة االقامة 

رقم D224(55S، ب 22) حصة.

سينيغالي  طراوري  أمادو  السيد 

أغسطس   ( بساريخ  مزداد  الجنسية 

رقم  االقامة  لبطاقة  حامل   198(

J21(212S، ب 622 حصة.

مصطصى  خادي ول  السيد  

بساريخ  مزداد  الجنسية  سينيغالي 

لبطاقة  حامل   1986 أغسطس   15

 (22 ب   ،BE62432Q رقم  االقامة 

حصة.

فوض تسيي2 الشركة للسيد :

سينيغالي  طراوري  أمادو  السيد 

أغسطس   ( بساريخ  مزداد  الجنسية 

رقم  االقامة  لبطاقة  حامل   198(

.J21(212S

بالسجل  القانوني  االيداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  السجاري 

بس ارة ، االيداع القانوني رقم 968.
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 STE DERICHBOURG

GUARDING
SARL AU

CAPITAL : 50.000 DHS

 SIEGE : AV MEHDI BEN BARKA

 LOT SOUMIA LOT N°5 SOUISSI

RABAT

RC N° : 96729

تغيي2 التس ية
لشركة  الوحيد  الشريك  اتخذ 

 DERICHBOURG GUARDING

 (219 نون23   12 بساريخ   SARL AU

القرارات السالية :

الشركة  اسم  تغيي2 

 DERICHBOURG GUARDIAN

 ARMA االن  أفبح  الذي 

.GUARDING
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من   ( املادة  تعديل  في  الشروع 

النظام االسا�صي.

وقد تم االيداع القانوني باملحك ة 

السجارية بالرباط تحت رقم 8)1264 

بساريخ 4 سبس 23 2)2).
مقسطف من أجل االشهار
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STE FABRINOV METAL
 SARL

CAPITAL : 10.000.000 DHS

 SIEGE : BEAULIEU KM 10

 BD LAGOTA SIDI MOUMEN

CASABLANCA

RC N° : 247409

رفع رأس ال الشركة
 FABRINOV شركة  اتخذ شركاء 

العام  الج ع  خالل   METAL SARL

أغسطس   (5 بساريخ  االسسثنائي 

2)2) القرار السالي :

قدره  ب ا  الشركة  رأس ال  رفع 

عن  بسعويض  درهم   92.222.222

الدفع  ومسسحق  سائل  محدد  دين 

مسجل في الحساب الجاري للشريك.

تسم هذه الع لية عن طريق انشاء 

جديدة  حصة   922.222 وافدار 

درهم للحصة الواحدة،   122 بقي ة 

مع  يتناسب  ب ا  للشركاء  مخصصة 

حقوق كل منهم، على النحو السالي :

السيد مح د السومي ... 622.222 

حصة.

 ... العوني  العزيز  عبد  السيد 

92.222 حصة.

 ... العوني  اللطيف  عبد  السيد 

92.22 حصة.

 ... العوني  الرحيم  عبد  السيد 

92.222 حصة.

تحيين النظام االسا�صي للشركة.

وقد تم االيداع القانوني باملحك ة 

رقم  تحت  بالدارالبيضاء  السجارية 

29)745 بساريخ 8 سبس 23 2)2).
مقسطف من اجل االشهار
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STE MAROC SEAFARMS

شركة ذات مسؤولية محدودة

RC N° : 145537

تاسيس شركة
ب قس�صى القانون االسا�صي املؤرخ 

بساريخ 1) ف23اير 2)2)، تقرر تاسيس 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

 MAROC الشريك وحيد تح ل اسم

SEAFARMS خافيتها كالسالي :

 MAROC  : التس ية 

محدودة  شركة    ،SEAFARMS

املسؤولية ذات شريك وحيد.

الهدف : الشركة ت ارس نشاطها :

في  خارجية  ب صدر  االسسعانة 

واالستشارات  الهندسة  خدمات 

واملراقبة  والدراسة  واملساعدة 

والسحليل في املجاالت املرتبطة بشكل 

االحياء  بت2بية  مباشر  غي2  أو  مباشر 

املائية.

االستزراع  أنشطة  اسسغالل 

املائي، من تربية وتجارة وبيع ومعالجة 

البحرية  املنسوجات  ج يع  وتسويق 

سواء في املغرب أو في الخارج.

تجارية ع لية  كل  عام   وبشكل 

عقارية،  أو  مالية  أو  فناعية  أو 

مباشرة  غي2  أو  مباشرة  عالقة  لها 

باالهداف التي وردت أعاله أو املناسبة 

لسعزيز توسع وتطور الشركة.

الشركة  مقر   : االجس اعي  املقر 

شارع   15  : السالي  العنوان  في  حدد 

االبطال شقة رقم 4، أكدال الرباط.

املدة القانونية : تاسست الشركة 

تاريخ  من  ابسداء  سنة   99 ملدة 

الساسيس النهائي لها.

رأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

12.222 درهم  الشركة حدد في مبلغ 

قس ت الى 122 حصة من 122 درهم 

لكل حصة دفع كليا وي ثل مساه ة 

انجزت نقدا لصائدة الشركة كليا من 

طرف الشريك الوحيد :

 NEWSEAS LLC ... شركة 
12.222 درهم.

بالكامل  الحصص  هذه  تدفع 
وتخصص كلها للشركة.

من  الشركة  تسيي2   : التسيي2 
القاطن  بسيت،  السيد روبرت  طرف 
املسحدة  الواليات  ب اريالند، 
الجنسية  يح ل  االمريكية، 
يناير   (6 بساريخ  مزداد  االمريكية، 
املسحدة  الواليات  ب اريالند،   1981
رقم  السصر  لجواز  حامل  االمريكية، 

.525864785
بالسجل  القانوني  االيداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 
الشركة مسجلة تحت رقم  بالرباط، 

.145527
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شركة تيميز كلوبال كومباني
شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 122.222 درهم
مقرها االجس اعي : زنقة مح د القري 

ع ارة آية، الطابق االول، شقة 
رقم 2 مي وزا، القنيطرة

أغسطس   12 بساريخ  بعقد عرفي 
ذات  شركة  تاسست   ،(2(2

املسؤولية محدودة :
تي يز كلوبال   : التس ية السجارية 

كومباني، ش.م.م.
النشاط املزاول : اسسي2اد وتصدير 
املنسجات  انواع   ج يع  وتسويق 
االستهالكية  واملواد  واملعدات 
بالسنظيف  الخافة  واالليات 

والصيانة ومسسحضرات السج يل.
النقل لحساب الشركة ولحساب 

الغي2.
كل ع لية مالية،  وبصصة عامة، 
لها عالقة مباشرة وعقارية   تجارية، 
الرئي�صي  بالنشاط  مباشرة  غي2  أو   
املزاول والتي قد تعزز تطوير الشركة.

الشركة  راس ال  حدد   : راس ال 
 1222 مقسم على  درهم،   122.222
حصة، ث ن الواحدة 122 درهم، تم 
اكسسابها وتسديدها بالكامل وتوزيعها 

على الشركاء كالسالي :

مساهم ب   : السيد فالح كنون 
522 حصة في الشركة نقدا.

السيد ابراهيم كنون : مساهم ب 
522 حصة في الشركة نقدا.

 1222  : املج وع املكون لراس ال 
حصة.

مح د  زنقة   : االجس اعي  املقر 
االول،  الطابق  آية،  ع ارة  القري 

شقة رقم 2 مي وزا، القنيطرة
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

21 ديس 23.
سنة   99  : الشركة  حياة  مدة 
بالسجل  تسجيلها  يوم  من  تبسدئ 

السجاري.
تسيي2 الشركة : عهد بتسيي2 وادارة 

الشركة ملدة غي2 محددة للسيدين :
مزدادة  مغربي،  كنون،  فالح 
ساكن   ،1964 أبريل  فاتح  بساريخ 
بزنقة مح د القري ع ارة اية ط 1 ش 
حامل لبطاقة  مي وزا القنيطرة،   ،5

السعريف الوطنية رقم س197654.
مزدادة  مغربي،  كنون،  ابراهيم 
بساريخ 2) أبريل 222)، ساكن بزنقة 
 ،5 1 ش  مح د القري ع ارة اية ط 
لبطاقة  حامل  القنيطرة،  مي وزا 

السعريف الوطنية رقم س774826.
وتم ايداع امللف القانوني للشركة 
باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 
7 سبس 23 2)2)، تحت رقم 79222.

تخليص وتأشي2
املسي2
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STE ABDO MAROUK
SARL AU

تصويت ج يع حصص
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 ،ABDO MAROUK SARL AU

السيد كريم بنضيصة ما يلي :
 1222 الحصص  ج يع  تصويت 
للحصة  درهم   122 بقي ة  حصة 
كريم  السيد  طرف  من  الواحدة 
بنضيصة لصائدة السيد مح د حريرة 
 ABDO MAROUK في راس ال شركة

.SARL AU
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بنضيصة  كريم  السيد  اسسقالة 

وتعيين  للشركة  ك سي2  منصبه  من 

السيدة مح د حريرة مسي2ا جديدا 

للشركة ملدة غي2 محدودة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية بطنجة بساريخ 7) أغسطس 

2)2)، تحت رقم 4122.
ب ثابة مقسطف وبيان
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ليلى الخطيب

ترج انة محلصة مقبولة لدى املحاكم

خريجة مدرسة امللك فهد العليا للت2ج ة 

التشكيلة اللغوية :

عربية، اسبانية، فرنسية

STE KJI ELECTRICITE
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

راس الها : 12.222 درهم

مقرها االجس اعي : مسنانة، الطابق 

االر�صي قطعة 6989، قبالة سوق 

القرب طنجة

محرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 ،(2(2 يوليو   12 بساريخ  بطنجة، 

 ،(2(2 يوليو   16 بساريخ  ومسجل 

مرجع OR(9782، تم تاسيس شركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد، ذات املوافصات السالية :

كجي الكي2يستي   : تس ية الشركة 

ش.م.م. ذات شريك وحيد.

يسجلى موضوع   : موضوع الشركة 

الخارج،  في  و/أو  املغرب  في  الشركة 

بشكل مباشر أو غي2 مباشر، لحسابها 

عن  أو  االغيار  الحساب  أو  الخاص 

يس ثل موضوع   : طريق املساه ة في  

الشركة االسا�صي في :

الكهرباء  أشغال  بج يع  القيام 

والسباكة  والبناء  والسبليط 

البناء،  أع ال  وج يع  والصباغة 

ووضع االسقف املزدوجة والصوافل 

الداخلي  والسجصيص  والزجاج 

والخارجي.

اسسي2اد وتصدير املواد والسجهيزات 

املسسع لة  او  الجديدة  الغيار  وقطع 

بج يع عالمتها.

املحلية  الشركات  ت ثيل 

واملساه ة بشكل مباشر   واالجنبية، 

الع ليات ج يع  في  مباشر  غي2   أو 

أو الشركات التي قد تكون لها فلة 

بج يع  وغي2ه  الشركة  ب وضوع 

االشكال.

بج يع  القيام  عامة،  وبصصة 

باملنقوالت الخافة   الع ليات 

السجارية أو  العقارية  الع ليات   أو 

أو الصناعية أو املالية التي لها فلة 

من قريب أو بعيد ب وضوع الشركة، 

في  االسهام  شانها  من  التي  تلك  أو 

تن ية الشركة.

تم تحديد مقر   : املقر االجس اعي 

الطابق االر�صي  الشركة في مسنانة، 

القرب  سوق  قبالة   ،6989 قطعة 

طنجة.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة، تبسدئ في السريان انطالقا من 

السجاري،  بالسجل  تقييدها  تاريخ 

املبكر الصسخ  حالتي  في   ماعدا 

املنصوص عليه ا ض ن  الس ديد  أو 

القانون االسا�صي.

الراس ال : حدد راس ال الشركة 

12.222 درهم، مقسم  في مبلغ قدره 

الى 122 حصة.

عليه  تنص  ملا  خالفا   : االدارة 

تم  أعاله،   15 الصصل  مقسضيات 

تعيين مسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة 

في شخص :

املزداد  س ي2،  بوزنداكة  السيد 

 ،1974 أكسوبر   (9 بساريخ  ب كناس 

السعريف  لبطاقة  الحامل  مغربي، 

الوطنية رقم D298456، عنوانه حي 
بوحوت، زنقة 2 رقم 9 طنجة.

فرح املسي2 أنه يقبل هذا السعيين 

مؤكدا عدم وجود أي تناف أو مانع 

قد يحول دون هذا السعيين، وموضحا 

بأن الشركة سسكون ملزمة ب وجب 

ج يع الرسوم التي تح ل توقيع هذا 

االخي2 فقط.

رسم  في  أجره  تحديدا  وسيسم 

الحق.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

غاية 21 ديس 23.

االرباح : سيسم اقسطاع نسبة 5 % 

من االرباح الصافية، من اجل تكوين 

هذا  مادام   القانوني،  االحسياطي 

االخي2 دون 5/1 الرأس ال.

تم تقديم االيداع القانوني بكسابة 

السجارية  لل حك ة  السابعة  الضبط 

 ،(2(2 يوليو   17 بساريخ  بطنجة، 

تحت رقم )54)2).

252 P

ائس انية تكنيك أسيسطانس

شركة ذات مسؤولية محدودة

 111 شارع ولي العهد طنجة

STE CME
S.A

رأس الها : 752.222.) درهم

مقرها االجس اعي : طنجة شارع 

حريري، اقامة حلي ة، فوق الطابق 

االر�صي رقم 16 

السجل السجاري رقم : 49275

تحيين النظام االسا�صي للشركة
الج ع  محضر  قرارات  ب وجب 

نون23  فاتح  بساريخ  املنعقد  العام 

.ش.م«  أو  »س.إم.  للشركة   ،(219
مقرها  درهم،   (.752.222 رأس الها 

حريري،  شارع  بطنجة،  االجس اعي 

فوق الطابق االر�صي  اقامة حلي ة، 
السوزيع  تحديث  تقرر   ،16 رقم 

الجديد للرأس ال االجس اعي وتحين 

النظام االسا�صي للشركة ك ا يلي :

اس اء املساه ين :

 WINDVISION الشركة 

.996 ...... DEVELOPMENT B.V

 WINDVISION B.V .... الشركة 

.1

.1 ..... HASSAN NADIR السيد

 SIMON BERT السيد 
.1........ Y.NEERINCKX

 LEON JOANNES السيد 
.1  HUBERTUS MARIE VANKAN

تم االيداع القانوني لدى املحك ة 

السجارية بطنجة بساريخ 5) أغسطس 

2)2)، تحت رقم )4)22).

مقسطف وبيان النشر

ائس انية تكنيك أسيسطانس

253 P

STE YOUARE THE MEDIA

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

وذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ب قس�صى عقد عرفي املؤرخ بساريخ 

تم تأسيس شركة   ،(2(2 يناير   15

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملوافصات  الوحيد  الشريك  وذات 

السالية :

 STE YOUARE THE  : التس ية 

.MEDIA

الهدف : مدرسة السدريب.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 122.222 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

حصة   1222 الى  مقس ة  درهم 

اجس اعية بقي ة 122 درهم للحصة.

 IMM 22 APPT : املقر االجس اعي

 N°8 RUE MLY AHMED LOUKILI

.HASSAN RABAT

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد عادل رشدي.

املدة : 99 سنة.

لقد تم االيداع القانوني باملحك ة 

ديس 23   2 بساريخ  بالرباط  السجارية 

بالسجل  السقييد  رقم   ،(2(2

السجاري 142782.

354 P
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STE KAM CONSTRUCT
SARL AU

ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ 

نظام  تكوين  تم   ،(2(2 يوليو   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  أسا�صي 

وحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالسالي :

 STE KAM  : التس ية 

.CONSTRUCT

الهدف : ت ارس الشركة االهداف 

السالية : 

مواد  وبيع  شراء  البناء،  أشغال 

ومعدات البناء.

تشييد املباني واالع ال املخسلصة.

شقة   22 ع ارة   : املقر االجس اعي 
لوكيلي  أح د  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.

 122.222  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم مقسم إلى 122 حصة قي ة كل 

واحدة 122 درهم.

تم تعيين السيد هشام   : التسيي2 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الق وس 

ك سي2   A785574 رقم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غي2 محدودة.

وضع  تم  القانوني  االيداع 

الضبط  كسابة  لدى  القانوني  امللف 

باملحك ة السجارية بالرباط تحت رقم 

السجل السجاري 145599.

255 P

شركة ميدكا انبور إكسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 12.222 درهم

مقرها االجس اعي : زنقة طريق زعي2 

وزنقة اح د الرفاعي مسجر رقم 

سوي�صي الرباط 1)

 (2 مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

يوليو 2)2)، تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة يقدر رأس الها ب 

12.222 درهم.

انبور  ميدكا  شركة   : التس ية 

اكسبور.

الهدف : الصالحة.

:زنقة طريق زعي2  املقر االجس اعي 

رقم  مسجر  الرفاعي  اح د  وزنقة 

سوي�صي الرباط 1).

املدة : الشركة 99 سنة ابسداء من 

يوم السأسيس.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

الرأس ال االجس اعي في 12.222 درهم 

اجس اعية  حصة   122 الى  مقسم 

ب قدار 122 درهم لكل حصة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

الى 21 ديس 23.

تم تعيين السيد   : تسيي2 الشركة 

مهدي خلوق ك سي2 للشركة ملدة غي2 

محددة.

توزيع االرباح : من االرباح الصافية 

تؤخذ 5 % لسكوين االحسياط القانوني 

والباقي يوزع بين الشركاء.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم 126445.

بساريخ 7 سبس 23 2)2).

256 P

STE AINSA TRADING
SARL AU

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : اقامة الريحان 

الشطر الثاني بلوك ب ع ارة 2 كوم 

ب 2 س ) محل رقم ) مرس الخي2 

ت ارة

 12 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

2)2) ، تم تأسيس شركة  أغسطس 

ترادينك«  فصاء  »عين  اسم  تح ل 

امل يزات  على  »تسوفر  ش.ذ.م.م.ش.و 

السالية :

الريحان  اقامة   : االجس اعي  املقر 

كوم   2 الشطر الثاني بلوك ب ع ارة 

مرس الخي2   ( محل رقم   ( س   2 ب 

ت ارة.

أشغال   : االجس اعي  الهدف 

عقارية،  وكالة  البناء،  أو  مخسلصة 

السصدير واالسسي2اد.

مدة االسس رار : 99 سنة.
الى  درهم   122.222  : رأس ال 
درهم   122 فئة  من  حصة   1222

موزع ك ا يلي :
السيد يوسف عياد 1222 حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيي2 
يوسف عياد ك سي2 للشركة ملدة غي2 

محدودة.
من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير وتنسهي في 21 ديس 23.
االرباح : بعد اقسطاع 5 % لسكوين 
يوزع  القانوني  االحسياط  فندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
السجل  تحت  بس ارة  االبسدائية 

السجاري رقم 122645.
257 P

 STE JOSEPH & STANLEY
GLOBAL

SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات املوافصات السالية :

 JOSEPH & STANLEY : التس ية
GLOBAL ش.م.م.

 4 شارع االبطال رقم   15  : املقر 
أكدال الرباط.

تجارة،   : السجاري  النشاط 
االسسي2اد والسصدير (تاجر أو وسيط).

املدة : 99 سنة.
122.222 درهم مقسم   : رأس ال 
 1222 فئة  من  حصة   1222 الى 
السيد  بح لها  كاملة،  مؤداة  درهم، 
حصة   522 نواتو  سطانلي  افياني 
 522 والسيد فرايداي جوزيف اغبو 

حصة.
السيد افياني سطانلي   : التسيي2 

نواتو ملدة غي2 محدودة.
بالسجل  تم   : القانوني  االيداع 
السجاري لل حك ة السجارية بالرباط 
تحت رقم 154627 بساريخ 8 سبس 23 

.(2(2
258 P

 STE WERNER
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات املوافصات السالية :

  WERNER  : التس ية 

ش.م.م.ش.و.

املقر : 1) ساحة ابو بكر الصديق، 

شقة رقم 8،  أكدال الرباط.

االستشارات   : السجاري  النشاط 

والسصدير  االسسي2اد  االدارية، 

منسجات  تجارة  وسيط)،  أو  (تاجر 

ومسسحضرات السج يل.

املدة : 99 سنة.

122.222 درهم مقسم   : رأس ال 

 1222 فئة  من  حصة   1222 الى 

درهم، مؤدات كاملة، بح لها السيدة 

السعدية امزيل.

التسيي2 : السيدة السعدية امزيل 

ملدة غي2 محدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  االيداع 

السجاري لل حك ة السجارية بالرباط 

سبس 23   8 تاريخ   145611 تحت رقم 

.(2(2

259 P

شركة جارديناج االخضر
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

تأسيس شركة
في  حرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 

بالخصائص  (2(2 أغسطس   11 

 السالية :

جارديناج   : السجاري  االسم 

مسؤولية  ذات  شركة  االخضر، 

محدودة بشريك وحيد.

جارديناج   : االجس اعي  الهدف 

(افالح العشب).

رأس ال : 122.222 درهم مقس ة 

درهم   122 ب  حصة   1222 الى 

لصالح السيد بن  للحصة الواحدة. 

الطيب كريم 1222 حصة.
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شارع عقبة   46  : املقر االجس اعي 
رقم ) أكدال الرباط.

التسيي2 : للسيد بن الطيب كريم.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
أغسطس   (8 في  بالرباط  السجارية 

2)2)، تحت رقم 69)126.
ب ثابة مقسطف وبيان

260 P

فيدي اتيك
شركة ذات مسؤولية محدودة

STE LUCKY FISHERIES
.S.A

RC N° : 3909 AGADIR
العام  الج ع  مداولة  ب قس�صى 
 (219 يوليو   (2 بساريخ  االسسثنائي 

اتخذ الشركاء القرارات السالية :
داخل  االجس اعي  املقر  تحويل 
الثاني  الطابق  من  اكادير  مدينة 

حضي2ة رقم 1 بامليناء القديم الى :
ع ارة املنزه  شارع الجيش امللكي، 
تقسيم 5 مكرر، الطابق الرابع مكسب 

رقم 429.
تعديل املادة الثالسة من القانون 

االسا�صي.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
سبس 23   ( بساريخ  باكادير  السجارية 

2)2)، تحت رقم 96122.
مقسطف من أجل النشر

261 P

STE RIVERA METAL
SARL

مقرها االجس اعي : تجزئة الرزق 
أنصيست سلم د الطابق الخامس 
شقة رقم 142 محج الكورنيش 

الدارالبيضاء
العادي  غي2  املحضر  اثر  على 
 ،(216 سبس 23   6 بساريخ  املنعقد 
قرر  ش.م.م  ميطال  ريصيت2ا  لشركة 

الشركاء ما يلي :
تجزئة  الى  االجس اعي  املقر  نقل 
الطابق  د  سلم  أنصيست  الرزق 
محج   142 رقم  شقة  الخامس 

الكورنيش الدارالبيضاء.
القانون  من  الرابع  البند  تغيي2 

االسا�صي للشركة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
 16 بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

يناير 217)، تحت رقم 1426.
االشارة والبيان

262 P

CAUDIGEF FIDUCIAIRE
SARL

 SIEGE : 9(2 AVENUE DES FAR IMM N°11
APT N°1 CYM RABAT

TEL / FAX : 25.27.79.55.72

 STE NEUROMED
CONSULTING

SARL
CAPITAL : 200.000 DHS

 SIEGE : N°20 RUE ANNABIA
SECT 11 HAY RIAD RABAT

RC N° : 135.793 
الج ع العام االسسثنائي بساريخ ) 

يوليو 2)2)
يوليو   ( ب وجب املداوالت بساريخ 
أغسطس   2 بساريخ  املسجل   ،(2(2

2)2) تحت رقم :
 R E ( 2 ( 2 2 2 1 4 2 2 2 ( 2 4 6
 OR 11947/(2(2 RP
الج ع  قرر   7215982(2(7(2(
 STE لشركة  االسسثنائي  العام 
 NEUROMED CONSULTING

SARL ما يلي :
الحبية  السصصية  على  املصادقة 

املسبقة للشركة.
العلمي  رشيد  السيد  تعيين 
العرو�صي ملسابعة اجراءات السصصية 

للشركة.
تحديد عنوان السصصية في شارع 
 ،15 رقم  الع ارة  الرشيد،  هارون 

الشقة رقم )1 أكدال الرباط.
ببيان  القانوني  االيداع  تم 
باملحك ة  الضبط  ب كسب  السصصية 
سبس 23   7 يوم  بالرباط  السجارية 

.D126469 2)2)، تحت رقم
263 P

STE TALGADIT
تأسيس شركة

 (6 ب وجب عقد  عرفي مؤرخ في 
أغسطس 2)2) تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

املوافصات السالية :

.STE TAGADIT : التس ية

بقالة  تاجر   : االجس اعي  الهدف 

بالسقسيط.

 E : حي القدس م  املقر االجس اعي 

رقم 29 تيصلت.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في 122.222 درهم.

عين السيد املان   : تسيي2 الشركة 

ج يع  مع  للشركة  مسي2ا  مح د 

الصالحيات.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بتيصلت 

أغسطس   8 بساريخ   141 رقم  تحت 

.(2(2
للنسخ والبيان

الوكيل

264 P

 STE M-S CITY D›IMPORT ET

EXPORT

االسثتنائي  العام  الج ع  قرر 

املنعقد في )1 أغسطس 2)2).

اجس اعية  حصة   522 تصويت 

من طرف السيد حكيم عائق و522 

السيد  طرف  من  اجس اعية  حصة 

بوشريحة  السيد  لصائدة  زهي2  ملراني 

تعيين هذا االخي2  تم  مصطصى وقد 

مسي2ا للشركة مع ج يع الصالحيات 

حكيم  السيدان  اسسقالة  حين  في 

مهامه ا  من  زهي2  وملراني  عائق 

تغيي2  تم  ك ا  للشركة،  ك سي2ان 

االسسي2اد  من  االجس اعي  الهدف 

أو  املخسلصة  االشغال  الى  والسصدير 

وكذلك تغيي2 الشكل القانوني  البناء 

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  الى  محدودة 

وتذويب  وحيد  بشريك  محدودة 

القانون االسا�صي وتعديله.

الضبط   بكسابة  االيداع  تم 

بالخ يسات   االبسدائية  باملحك ة 

تحت رقم 1117 بساريخ 5) أغسطس 

.(2(2

265 P

FATKO TRANS
تاسيس رشكة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 

تأسيس  تم   ،((2 7) أغسطس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد لها املوافصات السالية :

.FATKO TRANS : التس ية

االسسي2اد   : االجس اعي  الهدف 

والسصدير، اسسي2اد وتصدير البضائع 

ونقلها نيابة عن الغي2.

املقر االجس اعي : حي األندلس رقم 

724 تيصلت.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في 122.222 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيي2 

مع  للشركة  مسي2ا  خالد  الصساحي 

ج يع الصالحيات.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بتيصلت 

سبس 23   4 بساريخ   129 رقم  تحت 

.(2(2
للنسخ والبيان

الوكيل

266 P

STE QABADI MOHAMMED
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عقدعرفي  ب وجب 

تأسيس  تم   ،(2(2 أغسطس   18

لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املوافصات السالية :

 STE QABADI  : التس ية 

.MOHAMMED

نقل البضائع   : الهدف االجس اعي 

لصائدة الغي2.

الرشاد  حي   : االجس اعي  املقر 

مج وعة كد رقم 518 تيصلت.
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الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في 122.222 درهم.

تسيي2 الشركة : عين السيد فيدي 

ج يع  مع  للشركة  مسي2ا  مح د 

الصالحيات.

تم اإلياع القانوني بكسابة الضبط 

تحت  بتيصلت  االبسدائية  باملحك ة 

رقم 128 بساريخ 4 سبس 23 2)2).
للنسخ والبيان

الوكيل

267 P

ANTIK COSMETIC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تم تأسيس شركة   ،(2(2 )) يونيو 

م يزاتها  محدودة  مسؤولية  ذات 

كالسالي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

.ANTIK COSMETIC : التس ية

الغرض من   : االجس اعي  الغرض 

الشركة في كل من املغرب والخارج :

وبيع  وتوزيع  وتصنيع  إعداد 

مسسحضرات السج يل.

االسسي2اد والسصدير.

يسعلق  في ا  واملشورة  السدريب 

بالغرض االجس اعي :

املالية،  الع ليات  عامة  وبصصة 

العقارية  الصناعية،  السجارية، 

مباشرة  عالقة  لها  التي  واملنقوالت 

االجس اعي  بالغرض  مباشرة  غي2  أو 

وت كن من تن ية أنشطة الشركة.

أيت  زنقة   ،2  : االجس اعي  املقر 

الدار  يوسف،  موالي  شارع  أورير 

البيضاء.

املدة : 99 عام ابسداء من تسجيل 

الشركة في السجل السجاري.

السنة املالية : تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 21 ديس 23 من كل سنة.

يسحدد   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم،   12.222 مبلغ  في  الرأس ال 

اجس اعية  حصة   122 إلى  مقسم 

درهم للحصة الواحدة،   122 بقي ة 

ومخصصة  ومحررة  كليا   مسجلة 

للشركة كل حسب حصسه.

 52 السيدة كنزة بنسودة قري�صي 

حصة اجس اعية.

حصة   52 البغلي  غيسة  السيدة 

اجس اعية.

التسيي2 :

تم تعيين ك سي2تين للشركة ملدة 

غي2 محدودة.

السيدة غيسة البغلي مزدادة بساريخ 

لبطاقة  حاملة   ،199( أكسوبر   12

 CT82(6(2 رقم  الوطنية  السعريف 

بسجزئة  قاطنة  الجنسية،  مغربية 
زنقة   12 رقم  اكس  مج وعة  املنار 

اح د بال فريج آنصا الدار البيضاء.

قري�صي  بنسودة  كنزة  السيدة 

 ،1995 أغسطس   12 مزدادة بساريخ 

الوطنية  السعريف  للبطاقة  حاملة 
الجنسية،  مغربية   882857BE رقم 

قاطنة بروماندي ) تور أفيال الطابق 

6 شقة 62 شارع بئ2 انزران املعاريف 

الدار البيضاء.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

بالدار البيضاء 7)4712.
من أجل السلخيص والنشر

التسيي2
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 CONTRACTORS

SOLUTIONS
CS

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 (1 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

يوليو 2)2)، تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة م يزاتها كالسالي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة.

 CONTRACTORS  : التسمية 

.SOLUTIONS CS

الغرض من   : اإلجس اعي  الغرض 
الشركة في كل من املغرب والخارج :

دراسات  املهن،  لج يع  الع ل 
الدراسات  املدنية،  الهندسة 
الصناعية،  والكهربائية  امليكانيكية 
دراسات في التشغيل اآللي، الصناعية 
والرق نة،  املعلومات  وتكنولوجيا 
دراسة خطوط الكهرباء والشبكات، 
ذات  املرافق  وبناء  الطاقة  دراسات 
املسعلقة  األع ال  ج يع  الصلة، 
بإنشاء أبراج معدنية وهياكل معدنية 
وج يع  دراسة  معدنية،  ونجارة 
أع ال البناء لج يع املباني واألشغال 
لإلسسخدام  الخافة  أو  العامة 
اقسناء  الصناعي  أو  املنهي  أو  السكني 
وبيع  وت ثيل  وتصنيع  وتشغيل 
واملواد   املنسجات  ج يع  واسسي2اد 
بالبناء،وت ثيل  املسعلقة  واملعدات 
الصناعية  الع ليات  وبيع 
واإلسسحواذ  والدراسة  والسجارية 
والتسليم  والسج يع  والبناء 
والهندسة  والت2كيب  والسصنيع 
واألع ال  والصيانة  واإلفالح 
واألدوات،  واملعدات  والت2كيبات 
الهيدروليكية  امليكانيكية   اآلآلت 
والهوائية  واإللكت2ونية  والكهربائية 
فنية  دراسات   من  بها  يسصل  وما 
مجال  في  م اثل  أخرى  وأنشطة 
الكهربائية  الطاقة  مولدات 
وتوربينات الرياح الش سية النووية 
واملحطات الصرعية وشبكات السوزيع 
واألجهزة،  الهيدروليكية  والت2كيبات 
والكهرباء  امليكانيكية  الت2كيبات 
واإلسكان  والسجارية  الصناعية 
تصنيع  والرياضية،  العامة  واملباني 
واإلشارات  الكهربائية  اللوحات 
ذات  أو  امل اثلة  األنشطة  وج يع 
املنسجات  وتسويق  تصنيع  الصلة، 
املسعلقة واإلشارات وج يع األنشطة 
تصنيع   الصلة،  ذات  أو  امل اثلة 
وتسويق املنسجات املسعلقة بالنشاط 
املذكور، لحسابه الخاص أو لحساب 
أو  حصة  على  اإلسسحواذ  الغي2، 
مصلحة في أي ع ل  أو شركة أخرى 
ذات غرض م اثل أو مرتبط، شراء 
أو تأجي2 أو تأجي2 أو تطوير أو اسسغالل 

أو  السنازل عن ج يع براءات اإلخت2اع 

واألسرار  والع ليات  والت2اخيص 

ج يع  اسسغالل  وكذلك  السجارية 

العالمات السجارية، البحث والسطوير 

في مجال الكهرباء اإللكت2ونية وعلوم  

املعلومات  وتكنولوجيا  الك بيوتر 

الت2ويج  الجديدة،  واإلتصاالت 

املخصصة  املباني  وإنشاء  العقري 

في  اإلستشارات  واإليجار،  للبيع 

ج يع مجاالت النشاط، السدريب في 

ج يع مجاالت النشاط، ت ثيل ج يع 

العالمات السجارية، وإنشاء وتشغيل 

العدادات والوكاالت والصروع  ج يع 

التي لها عالقة مباشرة أو غي2 مباشرة 

وكذلك  أعاله  املذكورة  باألنشطة 

املنسجات  أو  املواد  أو  السلع  تجارة 

األخرى، اسسي2اد وتصدير.

املالية،  الع ليات  عامة  وبصصة 

العقارية،  الصناعية،  السجارية، 

مباشرة  عالقة  لها  التي  واملنقوالت 

اإلجس اعي  بالغرض  مباشرة  غي2  أو 

وت كن من تن ية أنشطة الشركة.

زاوية   179  : اإلجس اعي  املقر 

مرس  املقاومة  وشارع  لندن  شارع 

السلطان، الدارالبيضاء.

املدة : 99 سنة ابسداء من تسجيل 

الشركة بالسجل السجاري .

السنة املالية : تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 21 ديس 23 من كل سنة.

يسحدد   : اإلجس اعي  الرأس ال  

مبلغ  في  اإلجس اعي   الرأس ال  

إلى  مقسم  درهم،   (.222.222

2.222) حصة إجس اعية بقي ة 122 

درهم للحصة الواحدة، مسجلة كليا 

للشركاء   ومخصصة  بالربع  ومحررة 

كل حسب حصسه :

حصة   12(22  SUMC SARL

إجس اعية.

 9822 ج ود  مصطصى  السيد 

حصة إجس اعية.
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حصة   (2.222  : املج وع 

إجس اعية.

ك سي2ين  تعيين  تم   : التسيي2 

للشركة ملدة غي2 محدودة :

السيد نبيل الرتابي، مزداد بساريخ 

لبطاقة  حامل   ،1967 نوف 23   ((

 BE76114 رقم  الوطنية  السعريف 

مغربي الجنسية، قاطن ب )8 زنقة 

سوي�صي  بونصيالغ  تجزئة  يزغة  بني 

الرباط.

مزداد  ج ود،  املصطصى  السيد 

بساريخ 7) يوليو 1972، حامل لبطاقة 

 BE61(975 رقم  الوطنية  السعريف 

مغربي الجنسية، قاطن ب  15 زنقة 

أبو املحاسن الروياني طابق ) شقة 7 

املعاريف البيضاء.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

بالدارالبيضاء 9)4712.
من أجل السلخيص والنشر

التسيي2
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FIDACOF

عبد القادر العاني

محاسب معس د لدى الدولة

 LUXURY HOME DESIGN
 ب وجب عقد عرفي بس ارة بساريخ

شركة  تأسيس   (2(2 ماي   (7

محدودة املسؤولية للشريك الوحيد 

ذات الخصائص السالية :

 LUXURY HOME  : التس ية 

.DESIGN

املكسبية  االدوات  بيع   : الهدف 

واالفرشة.

درهم   122.222  : الرأس ال 

1222 حصة اجس اعية  مقس ة على 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة.

شارع   6-5  : االجس اعي  املقر 

الحسن الثاني حي املسرور 1 ت ارة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 21 ديس 23.

التسيي2 : س ي2 أدراز.

األرباح  من   %5 خصم  يسم 

الصافية لسكوين االحسياط القانوني 

والباقي يقسم حسب قرار الشركاء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بس ارة تحت رقم 91)122 

بساريخ 7) يوليو 2)2).
عن النسخة والنص
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شـــــــركــــة

»AYADI DISTRIBUTION «

.SARL A.U

تأسيس شركة
بساريخ   عرفي  عقد  ب قس�صى 

القانون  وضع  ثم   (9/26/(2(2

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية   

ذات امل يزات السالية :

ما يلــي :

AYADI DITRIBUTION  : االسم 

ش.م.م. ش.و.

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد

الدعداع  تجزئة  االجس اعي  املقر 

رقم 15 باب تارغونت تارودانت

شراء  و  بيع  االجس اعي:  الهدف 

املواد  و  السنظيف  مواد  توزيع  و 

الغذائية 

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري. 

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في 122.222 درهم مقس ة إلى 1222 

حصة موزعة كالسالي : السيد يوسف 

رشيد 1222 حصة 122.222 درهم 

املسي2 السيد يوسف رشيد عين 

ك سي2 وحيد للشركة و دالك لصت2ة 

غي2 محدودة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 21 ديس 23.

تم اإليداع   : تم اإليداع القانوني   

االبسدائية  باملحك ة  القانوني 

تحت     (2(2/29/22 يوم  تارودانت 

رقم 12)1.
اإلمضاء :
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»BEST ZEST« شركة
العنوان : حي الحاجب بلوك 9 شارع 

د تيكوين اكادير.

إعالن بالسأسيــــــــــــــــــس
ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ  

تم وضع القانون   ،(2(2 سبس 23   (

الخصائص  ذات  لشركة  االسا�صي 

السالية :

 BEST ZEST  : التس ية القانونية 

ذات  شركة   : القانوني  الشكل   -

مسؤولية محدودة.

الحاجب  حي   : االجس اعي  املقر   -

بلوك 9 شارع د تيكوين اكادير.

إنساج وبيع   : الغرض االجس اعي   -

والعصرية.  السقليدية  الحلويات 

ومشسقاته.  الخ3ز  وتسويق  إنساج 

تقديم  واألحداث  الحصالت  ت ويل 

الطعام الج اعي لل ؤسسات العامة 

االسسي2اد  العامة  السجارة  والخافة 

والسصدير.

املعامالت ج يع  عامة   وبصصة 

و املبادالت السجارية التي من شأنها أن 

تنمي و توسع من نشاط الشركة.  .

حدد   : االجس اعي  الرأس ال   -

بالكامل  محررة  درهم  ألف  مائة  في 

اجس اعية  ألف حصة  إلى  ومقس ة 

الواحدة  للحصة  درهم  مائة  بقي ة 

حسب  الشركاء  بين  وموزعة 

املساه ة ك ا يلي:

السيد لحسن بوزناد :بخ س ائة 

حصة اجس اعية و ب ساه ة قدرها 

خ سون ألف درهم. 

السيد الحسن اكروم : بخ س ائة 

حصة اجس اعية و ب ساه ة قدرها 

خ سون ألف درهم.

- التسيي2: تم تعيين السيد لحسن 

بوزناد مسي2ا وحيدا للشركة ملدة غي2 

محدودة.

99 سنة ابسداء من تاريخ   : - املدة 

تسجيل الشركة في السجل السجاري 

باملحك ةالسجارية باكادير. 

تبسدئ من   : السنة االجس اعية   -

وثالثين  واحد  في  وتنسهي  يناير  فاتح 

ديس 23 من كل سنة.

باملائة  تخصم خ سة   : األرباح   -

االحسياط  لسأسيس  األرباح  من 

القانوني والباقي يوضع تحت تصرف 

الج عية الع ومية للشركة.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،(2(2 سبس 23   29 بساريخ  باكادير 

واملسجلة   96178 الرقم  تحت 

رقم  السحليلي  السجاري  بالسجل 

.44155
للنشر و البيان

املسي2
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STE ARWA ACCESSOIRS

SARL AU

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  ب وجب   -  1

تأسيس  تم   12/26/(2(2 بساريخ 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد ذات امل يزات السالية :

 ARWA« شركة   : التس ية 

ACCESSOIRS« ش.م.م ذات شريك 

واحد.

ملنيوم  األ   - نجارة   :  الهدف 

و الزجاج.

 - بيع مسسلزمات املطبخ و الزجاج.

املقر االجس اعي : محل رقم 1 شارع 

)1 حي الداخلة  منصور الذهبي رقم 

أكادير
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 122.222  : رأس املال االجس اعي 

فئة  من  122حصة  إلى  مجزأ  درهم 

درهم للحصة الواحدة ترجع   1222

كلها للسيد عبد اللطيف املعسصم.

التسيي2: يسي2 الشركة السيد عبد 

اللطيف املعسصم وتخويله اإلمضاء 

املنصرد ملدة غي2 محدودة.

السنة االجس اعية  : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

آخر دجن23 من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  (

هيئة  لدى  الضبط  بكسابة  العقد 

تحت  بأكادير  السجارية  املحك ة 

السجاري  السجل  و    9212( رقم 

رقم42662 بساريخ 2)2)/8/27)م.

حرر باكادير بساريخ 2)2)/28/29
من اجل النسخة والبيان
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ANIZA CARS

 SARL AU

 Siège social: N°20 LOT

.M’SGUINA DRARGA AGADIR

املقر االجس اعي :  رقم 2) تجزئة 

مسكينة الدراركة أكادير.

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  ب وجب   -  1

تأسيس  تم   22/27/(2(2 بساريخ 

ذي  املسؤولية  محدودة  شركة 

امل يزات السالية :

 «  ANIZA CARS« التس ية 

ش.م.م ذات شريك واحد.

بدون  السيارات  تأجي2   : الهدف 

سائق.

2) تجزئة  : رقم  - املقر االجس اعي 

مسكينة الدراركة أكادير.

 122222  : االجس اعي  املال  رأس 

1222حصة من فئة  درهم مجزأ إلى  

ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   122

كلها للسيد عث ان بودراري.

السيدة  الشركة  يسي2  التسيي2: 

السعدية بودراري وتخويلها اإلمضاء 

املنصرد ملدة سنة قابلة لسجديد.

السنة االجس اعية  : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

آخر ديس 23 من كل سنة.

) - وتم اإليداع القانوني لهذا العقد 

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكسابة 

 96212 رقم  تحت  بأكادير  السجارية 

42969 رقم  السجاري  السجل   و 

بساريخ 2)2)/8/28).

حرر بأكادير بساريخ 2)2)/27/29
من اجل النسخة والبيان
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ALAYOUA TRANS

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيــد  

تأسيــس شركة.
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى   I  -

شركة  تأسيس  تم   ،(1/27/(2(2

ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيــد خصائصها كالسالــي :

.ALAYOUA TRANS :التس ية -

- الهدف االجس اعي : نقل األمسعة 

غي2 املصحوبة نيابة عن اآلخرين .

 12( الرقم   : االجس اعي  ملقر  ا   -

شارع حسن ) طانطان

-  املدة 99 سنة. 

درهم   122.222 الرأس ال   -

حصة إجس اعية   1222 مقس ة إلى 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة،  

منتسبة.

عليوى  السيد   الوحيـد  للشريك 

لحسن 1222 حصة إجس اعية.

الشركة  بتسيي2  يعهد  التسيي2:   -

غي2  ملدة  لحسن  عليوى  السيد  إلى 

له  فينسب  السوقيع  أما  محددة، 

كذلك. 

-II  وقد  تم اإليداع القانوني بكسابة 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بطانطان بساريخ29/24 /2)2) تحت 

رقم 486.
للخالفة و البيان

عن املسي2،

276 P

Cabinet IDJAMAA CONSEILS

Siège social : N°724, LOT MESUGINA, 

DRARGA, AGADIR

Tél :  26-6(-64-1(-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

STE AKHDAR LOGI

العام   الج ع  محضر  ب قس�صى 

والدي   (2(2/27/(1 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 

مسؤولية محدودة م يزاتها كالسالي : 

 STE AKHDAR  : االسم السجاري 

 LOGI

مسؤولية  ذات  شركة   : الصصة 

محدودة.

الرأس ال 122.222 درهم .

القائد  السيدة   : يسوفر  حيث 

ناديةعلى652حصة.

على  يوسف  لعليتي  السيد 

252حصة.

الك بيوتر  هندسة   -  : الهدف 

وتطويره والشبكات واالتصاالت.

أو  (تاجر  والسصدير  االسسي2اد   -

وسيط).

- تدريب احت2افي.

حي  ب  بلوك   ( رقم   : العنوان 

املسسقبل الدراركة اكادير .

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 21 ديس 23 من كل سنة.

: تسي2 من طرف السيدة  التسيي2 

القائد نادية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

في2)2)/21/29  بأكادير  السجارية 

تحت الرقم الت2تيبي 96286.

277 P

 STE«AIT OUMANOUZ

IMMOBILIER

SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تأسيس  تم  بانزكان،   21/27/(2(2

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها : 

 AIT OUMANOUZ  : االسم 

.IMMOBILIER

الشكل القانوني : ش م م.

عقاري،  منعش   : النشاط   •

أو وسيط  تاجر  والسصدير  االسسي2اد 

عامل

• املدة :  99  سنة.

زنقة   45 رقم   : املقر االجس اعي   •

ادا اوتنان انزكان

املال  رأس  مبلغ   : املال  رأس 

 1222 إلى  مقس ة  درهم   122.222

درهم للحصة   122.22 حصة بقي ة 

موزعة على النحو السالي :

عبيد  أيت  الرح ان  عبد  السيد 

422 حصة 42222 درهم

 222  : مح د أيت عبيد  السيد  

حصة 22222 درهم

 222 عبيد  أيت  عبد هللا  السيد 

حصة 22222.22 درهم.

عبد  تم تعيين السيد    : التسيي2 

للشركة   
ً
مديرا عبيد  أيت  الرح ان 

لصت2ة غي2 محددة.

والسيد مح د آيت عبيد والسيد 

عبد هللا آيت عبيد مديرين مشاركين

ك بيالة  أو  شيك  أي   : السوقيع 

فالحة  سسكون  الشركة  باسم 

بالسوقيع الصريد للسيد عبد الرح ان 

أيت عبيد
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يناير  فاتح  من    : املالية  السنة 

األولى  املالية  السنة  ديس 23   21 الى 

حتى الشركة  تأسيس  تاريخ  في   تبدأ 

21 ديس 23 2)2).

ب صلحة  تم  القانوني  اإليداع 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

بانزكان.في 2)2)/2/27) تحت الرقم 

.951

278 P

 STE AGADEAL

DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيــس شركة.
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى   I  -

شركة  تأسيس  تم   ،8/62/(2(2

ذات املسؤولية املحدودة خصائصها 

كالسالـي :

 AGADEAL  : التس ية   -

.DISTRIBUTION

- الهدف االجس اعي: النقل الوطني 

و الدولي للبضائع.

- ا ملقر االجس اعي : الرقم )51 حي 

الصسح ايت ملول.

- املدة : 99 سنة. 

درهم   122.222 الرأس ال   -

حصة اجس اعية   1222 مقس ة إلى 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة،  

منتسبة.

للشركاء : السيد ياسين تدلي 422 

حصة اجس اعية.

السيد  لحسن مريس : 622 حصة 

اجس اعية.

الشركة  بتسيي2  يعهد  التسيي2:   -

غي2  ملدة  مريس  لحسن  السيد  إلى 

محددة، أما السوقيع فينسب له.

- II  وقد  تم اإليداع القانوني بكسابة 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت  بساريخ6)/2/28)2)  بانزكان  

رقم 1242 
للخالفة و البيان

عن املسي2،

279 P

STE ABO ILSR
SARL A.U

إعـالن عن إنشـــاء شركـــــة
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

شركة   تأسيس  تم   (6/28/(2(2

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

امل يزات السالية :

 STE ABO ILSR »SARL : التس ية

»A.U

28 مكرر الزنقة   : املقر االجس اعي 

الشيخ  حي  أغسطس   (2 شارع   2

عبداتي  طانطان 

درهم   122.222  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقس ة 

122 دراهم.

: كراء االليات ،  الهدف 

الشركاء :

مزداد  مغربي،  قيوح،  سعيد   -

 JF بساريخ 25/26/1968، ب.ت.و رقم

.25266

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير و تنسهي في 21 دجن23 من كل سنة

: تسي2 الشركة حاليا من  التسيي2 

طرف :

عبد سعيد قيوح ملدة غي2 محددة.

باملحك ة  تم   : السجاري  السجل 

بساريخ  بطانطان  االبسدائية 

2)2)/27/29 تحت رقم 5522.

280 P

STE BOUSETTA SERVICES
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية

ICE :22(626656222292

ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ  

شركة  تأسيس  تم   (2(2  /8/(6

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

السالية : 

 STE BOUSETTA   : -التس ية   

 SERVICES Sarl AU

 6 م ر   5 رقم  االجس اعي  املقر   -

د حي  بلوك  ابراهيم  شارع عبد هللا 

العرب ايت ملول .

- الهدف : تحويل األموال. 

االجس اعي122.222  -الرأس ال 

درهم.

-التسيي2 :اح د بسة

-املدة : 99 سنة.

-السنة املالية : فاتح يناير حتى21 

ديس 23.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

   1422 رقم  تحت  بانزكان  السجاري 

السجل  رقم   27/28/(2(2 بساريخ 

السجاري7)12).

281 P

  BOUJDI TRANS

تأسيس شركة  ذات مسؤولية 

محدودة ذات شخص واحد
حرر  عرفي  عقد  ب قس�صى   -  1

 26/28/(2(2 بساريخ  أكادير  في 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

لها  واحد   شخص  ذات  محدودة 

امل يزات السالية :

 BOUJDI : ش.م.م.ش.و  التس ية 

.TRANS

للغي2.  البضائع  نقل   – الهدف 

واملراسالت.

تيهوارين  حي   – االجس اعي  املقر   

ج اعة أورير أكادير. 

 - بوفا اح د  –السيد-   التسيي2 

ملدة غي2 محدودة.

رأس ال الشركة 122.222 درهم 

لدى  القانوني  اإليداع  تم   -  (

بساريخ  بأكادير  السجارية  املحك ة 

 95557 رقم  تحت   (5/28/(2(2

سجل تجاري رقم 2)429.

 282 P

ERR PRIMEURS

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة 

RC : 44057 / AGADIR

بساريخ  باكادير  ثم  عرفي  عقد 

ذات  شركة  تأسيس   21-28-(2(2

مسؤولية محدودة من شريك واحد 

موافصتها كالسالي:

ERR PRIMEURS  : التس ية 

الهد ف االجس اعي :- إنساج، تكييف، 

اسسي2اد وتصدير الصواكه و الخضر.

- بيع وتسويق الصواكه و الخضر.

- االسسي2اد والسصدير.

املقر االجس اعي : مكسب رقم أ425  

18 أكادير تيكنوبول  4 ع ارة  الطابق 

ـ1 82212 أكادير

 املدة : سنة 99

 122.222  : االجس اعي  الرأس ال 

حصة   1222 إلى  مقس ة  درهم 

اجس اعية :

122 درهم للسهم مقس ة  بقي ة 

كالسالي :

 1222  : الريحاني  كريم  السيد 

حصة.

الريحاني  كريم  السيد   : التسيي2 

ك سي2 للشركة. 

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى 21 ديس 23.

الصصل  مقس ة حسب   : األرباح 

17 من قانون الشركة.

إيداعه  تم   : القانوني  اإليداع 

باملحك ة السجارية باكادير تحت رقم 

)9611  يوم 2)2)/29/)2 .

للخالفة و البيان

283 P
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 STE EQUIPEMENT

INDUSTRIEL LOGISTIQUE
SARL

يوم  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

27 /27/ 2)2) تم إنشاء شركة  ذات 

الخصائص السالية :

 STE EQUIPEMENT  : التس ية 

INDUSTRIEL LOGISTIQUE SARL

لصالح  البضائع  نقل   -  : الهدف 

الغي2.

 45 ) ع ارة  : إقامة ت نارت  املقر 

شقة 11 بنسركاواكادير.

درهم   122.222  : الرأس ال 

مقس ة كاآلتي :

  1222  : الحسن  معسصم  السيد 

حصة (122 درهم للحصة).

التسيي2: معسصم الحسن

اإليداع القانوني وضع في املحك ة 

 2(/29/(2(2 يوم  باكادير  السجارية 

تحت رقم 96117.

السجل السجاري : 44265.

284 P

EMBALLAGE MOUTAOAKIL
SARL AU

RC : 6911

تـأسـيـس شــركة
املسجل   عرفي  عقد  ب قس�صى 

وضع  تم   12/22/(2(2 بسأريخ 

الساسي�صي لشركة محدودة  القانون 

املسؤولية تح ل الخصائص السالية:

 EMBALLAGE  «  : الـتـسـ يـــــــــــــــة   -

»MOUTAOAKIL « » SARL AU

: شركة ذات املسؤولية  الشكل   -

املحدودة. 

- الـ ـوضـــــوع : انساج وتسويق لوازم 

السلصيف.

ج اعة   : االجـسـ اعــي  الـ ـقر   -

الكدية البيضاء، أوالد تاي ة .

- مــــــدة الشركــــــة : 99 سنة. 

 122.222   : الشركـــة  رأس ـــال   -

درهم.

هند   : السيدة   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر   -
املسوكل.

- لقد تم اإليداع القانوني للسجل 
االبسدائية  املحك ة  لدى  السجاري 
بسارودانت تحت الرقم الت2تيبي 25)1 
بساريخ: 2)2)/29/)2 رقم سجلها 

السجاري هو: 6911.
285 P

ELECTRO LKHMISS
إعالن عن تأسيس

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
حررت  ببيوكرى   15/27/(2(2
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

خصائصها كالسالي :
 ELECTRO لخ يس  تجهيزات 

LKHMISS
- األهداف : بيع السجهيزات املنزلية
تجزئة شوكي2   : املقر االجس اعي   -

مركز ايت ع ي2ة.
- الرأس ال االجس اعي  : 122.222 
من  سهم   1222 إلى  مقس ة  درهم 
التي ي لكها السيد ع ر  درهم،   122

اكلو.
- التسيي2 : السيد ع ر اكلو.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -
بانزكان   االبسدائية  املحك ة  لدى 
رقم  تحت   21/28/(2(2 بساريخ 

.1292
286 P

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

 الهاتف 42224).8).25

الصاكس 16)49).8).25

EL FEKHARI TRANS
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة 
ب وجب عقد عرفي محرر بساريخ 
6) أغسطس 2)2) ثم وضع القانون 
محدودة  شركة  لسأسيس  األسا�صي 

املسؤولية بامل يزات السالية :
 EL FEKHARI TRANS : التس ية
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة 

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم مقس ة   122.222 الشركة في 

بقي ة  اجس اعية  حصة   1222 إلى 

دراهم للواحدة و مقس ة ك ا   122

 522 الحسن  فخاري  السيد   : يلي 

حصة و السيد فخاري عبد الرح ان 

522 حصة

مقر الشركة : الطابق السصلي رقم 

164 بلوك  Dتجزئة اركانة ايت ملول

الوطني  النقل   : الشركة  نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغي2 .

فخاري  السيد  عين  التسيي2: 

غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  الحسن 

محدودة.

: الشركة ملزمة بالسوقيع  السوقيع 

السيد فخاري الحسن.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

21 ديس 23 

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بازكان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 141( تحت رقم   22/29/(2(2 يوم 

ورقم السجل السجاري 1212).

287 P

SOCIETE DE BRICOLAGE 

ET MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION TANTAN
 »S.A.R.L«

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

شركة  تأسيس  ثم   21/29/(2(2

امل يزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

السالية :

 SOCIETE DE  : التس ية 

 BRICOLAGE ET MATÉRIAUX

 DE CONSTRUCTION TANTAN

»»S.A.R.L

195 تجزئة  : رقم  املقر االجس اعي 

الصسح، طانطان.

الرأس ال : 92.222 درهم مقس ة 

على 922 حصة من فئة 122 دراهم.

بيع العقاقي2 و معدات   -  : الهدف 

اإلفالح،

- تصنيع و تسويق منسجات البناء،

اللوجستيات  و  أآلالت  تأجي2   -

لألشغال الك23ى

الشركاء : - س ية ان اس ، مغربية، 

و.  18/26/1995، ب.  مزدادة بساريخ 

. SH16422( ت رقم

مزداد  مغربي،  تعزا،  ياسين   -

و. ت رقم   4/11/1995)، ب.  بساريخ 

. JF52225

مغربي،  نافر،  الواحد  عبد   -

و.  ب.   ،(7/27/1989 بساريخ  مزداد 

.FB84224 ت رقم

تبسدئ من فاتح   : السنة املالية  

يناير و تنسهي في 21 دجن23 من كل سنة

: تسي2 الشركة حاليا من  التسيي2 

طرف: س ية ان اس ملدة غي2 محددة.

باملحك ة  تم   : السجاري  السجل 

بساريخ  بطانطان  االبسدائية 

2)2)/24/29 تحت رقم 5497.

288 P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 2642129989

STE COMPTOIR 

COMMERCIAL IDOU 

AZROU

S.A.R.L

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

بايت  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 

ملول 2)2)/4/28) تم وضع النظام 

املسؤولية  دات  لشركة  األسا�صي 

في ا  م يزاتها  تك ن  والتي  املحدودة 

يلي :

 STE COMPTOIR  : التس ية 

 COMMERCIAL IDOU AZROU »

» S.A.R.L
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الشركة  غرض  ي كن   : الغرض 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغي2 

في ا يلي

- بيع مواد البناء 

مقر الشركة : بلوك 22 رقم 77 حي 

العرب ازرو ايت ملول.

 99 املدة:حددت مدة الشركة في 

سنة ابسداءا من تاريخ تكوينها النهائي.

رأس ال  يبلغ   : الشركة  رأس ال 

 122.222 مائة االف درهم  الشركة 

مقسم إلى الف حصة ذات مائة 122 

درهم كقي ة لحصة الواحدة،مكستبة 

ومخصصة  كليا  القي ة  ومدفوعة 

للشركاء : 

 522 ادوفالح  فاض ة  السيدة  

حصة

 522 الطيب   بن  اح د  السيد 

حصة

السنة املالية:تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 21 ديس 23.

السيدة  الشركة  يسي2  التسيي2: 

فاض ة ادوفالح ملدة غي2 محدودة 

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة اإلبسدائية بانزكان 

عدد  تحت   22/29/(2(2 بساريخ  

.1411/(2(2

واملسجلة بالسجل السجاري تحت 

رقم 1211).
للخالفة والبيان

املسي2

289 P

حسابات ادميم ش.م.م

226 شارع املقاومة ايت ملول

الهاتف 42224).8).25الصاكس 

25.(8.(49(16

CIUDAD FRIO
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة 
ب وجب عقد عرفي محرر بساريخ 
17 أغسطس 2)2) ثم وضع القانون 

محدودة  شركة  لسأسيس  األسا�صي 

املسؤولية بامل يزات السالية :

.CIUDAD FRIO : التس ية
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة 
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم مقس ة   522.222 الشركة في 
بقي ة  اجس اعية  حصة   5222 إلى 
دراهم للواحدة و مقس ة ك ا   122
 (522 العالطي  هشام  السيد   : يلي 
حصة و السيد رشيد العالطي 522) 

حصة.
الطابق   (82 رقم   : الشركة  مقر 
A  االول الشقة رقم ) زنقة 14 مج ع

شارع الحسن الساني ايت ملول.
الوطني  النقل   : الشركة  نشاط 

والدولي للبضائع لحساب الغي2.
هشام  السيد  عين   : التسيي2 
العالطي  رشيد  السيد  و  العالطي 

ك سي2ان للشركة ملدة غي2 محدودة.
ملزمة  الشركة   : السوقيع 
بالسوقيعات املنصصلة للسيد هشام 

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

21 ديس 23. 
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
بازكان  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
 1426 تحت رقم   (2(2/29/2( يوم 

ورقم السجل السجاري 1225).
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FAYCAL INFORMATIQUE
إعالن عن تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
وضع  تم   29/22/(2(2 تاريخ  ب 
القوانين األساسية لشركة محدودة 
ذات  وحيد  شريك  ذات  املسؤولية 

امل يزات السالية :
 FAYCAL التس ية   -

.INFORMATIQUE
- الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد. 
: فيانة و تركيب أجهزة  الهدف   -
السطبيقات  تطوير   / الك بيوتر 

وال23امج.

- املقر االجس اعي حي توغزا  أورير 

اكادير 

في  حدد  االجس اعي  الرأس ال   -

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

امل ثلة  هم  در   122 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية 

- السيد فيصل اعنطري.

اعنطري    فيصل  عين   : -التسيي2 

مسي2 للشركة ملدة غي2 محددة

- املدة: 99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

تحت   15/27/(2(2 بساريخ  بأكدير 

رقم 91287.
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-GENIAL BUREAU DESIGN

 SARL A.U

إعالن عن تأسيس شركة
رقم 1 ملسقى شارع موالي علي 

الشريف و زنقة562 حي تراست 

انزكان

في   مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

8/12/ 2)2) تم تأسيس ش٠م٠م 

 GENIAL BUREAU  : -التس ية 

 DESIGN -SARL A.U

محدودة  شركة   : الشكل   -

املسؤولية.

ملسقى شارع موالي   1 رقم   : املقر 

علي الشريف و زنقة  562 حي تراست 

انزكان.

- الغرض :

•بيع أثات املكسب.

الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 

مئة ألف درهم أي 1222 حصة.

122.22 درهم للحصة موزعة  ب 

على الشكل السالي :

السيد الحبيب املحاح  122.222 

 122.22 ب  حصة   1222 أي  درهم 

درهم للحصة.

- املسي2 : السيد الحبيب املحاح.

االمضاء : السيد الحبيب املحاح.

القانوني  اإليداع  تم  وقد 

بأنزكان  االبسدائية  باملحك ة 

رقم  تحت   .28/29/(2(2 بساريخ 

.1442/(2(2
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C.A CONSEIL

.STE JAIME TRANS SARL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE,

 AVENUE MANSOUR DAHBI,

 ,CITE DAKHLA

Tél/ 05 28 237 626

Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

العام  الج ع  محضر  ب قس�صى   

والدي   24/28/(2(2 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  ب وجبه  ثم 

مسؤولية محدودة م يزاتها كالسالي:

 STE JAIME TRANS  : اال سم   -

.SARL

شركة ذات مسؤولية   : الصصة   -

محدودة.

- الرأس ال : 1.222.222  درهم 

على  البضائع  نقل   -  : الهدف   -

حساب الغي2

- العنوان : رقم 97 الطابق 1 شارع 

منصور الدهبي الداخلة  اكادير.

لسبدأ من فاتح   : املالية  السنة   -

يناير إلى 21 ديس 23 من كل سنة.

- التسيي2 : تسي2 الشركة من طرف 

السيد هك ان مح د. 

ثم اال يذاع القانوني باملحك ة    -

 2(/29/(2(2 في  باكادير  السجارية 

السجاري  96114السجل  رقم  تحث 

رقم 44259.

293 P
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STE JADA TRANS
SARL A U

تأسيس شركة
محرر  عرفي  عقد  ب وجب   -  1

تأسيس  تم   (4/28/(2(2 بساريخ 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد ذات امل يزات السالية :

 JADA  « شركة   : -التس ية 

TRANS » ش.م.م ذات شريك واحد.                                  

- الهدف 1 :

- نقل البضائع لحساب الغي2.

- نقل األمسعة لحساب الغي2.
429 رقم  : زنقة  - املقر االجس اعي 

44 أموكاي الدشي2ة إنزكان.

- رأس املال االجس اعي : 122.222 

1222حصة من فئة  درهم مجزأ إلى  

ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   122

كلها للسيد  عبد الرح ان باال.

يسي2 الشركة السيد   : التسيي2   -

عبد الرح ان باال وتخويله اإلمضاء 

املنصرد ملدة غي2 محدودة.

تبسدئ   : االجس اعية   السنة   -

يناير  فاتح  من  االجس اعية  السنة 

وتنسهي في آخر دجن23 من كل سنة.

لهذا  القانوني  اإليداع  وتم   -  (

هيئة   لدى  الضبط  بكسابة  العقد 

 املحك ة االبسدائية بانزكان  تحت رقم 

1428 و السجل السجاري رقم1227)  

بساريخ 2)2)/29/)2م.
من اجل النسخة والبيان

حرر باكادير بساريخ

2)2)/22/29 م
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 IDMBARK TRANS

LOGISTIC
SARL AU

ش. م. م

تأسيس شركة م م
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

شركة  تأسيس  تم   (7/28/(2(2

محدودة املسؤوليةتح ل الخصائص 

السالية : 

 IDMBARK  : التس ية   -  1

TRANS LOGISTIC SARL AUش م 

م

 122.222  : رأس ال الشركة   -  (

بقي ة  إلى1222حصة  مقسم  درهم 

122 درهم لكل حصة م لوكةل :

- زهرة املباركي : ب1222 حصة.

اوخريب   : االجس اعي  املقر   -  2

ايت  اشسوكة  بلصاع  توسوس  طريق 

باها.

4 -الهدف االجس اعي:النقل الدولي 

للبضائع لحساب الغي2.

تسيي2 الشركة من   : التسيي2    -  5

البطاقة  رقم  املباركي  زهرة  طرف 

.JA1(6(92الوطنية

القانوني  امللف  إيداع  تم   6-

املحك ةاالبسدائية  لدى  للشركة 

بساريخ   1441 رقم  تحت  بانزكان 

28/29/(2(2
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IBNO AZIZ LONGE TRAVAU

SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك واحد

طبقا للعقد املؤرخ 2)2)-26-28 

تم تأسيس شركة املسؤولية محدودة 

بالخصائص  واحد  شريك  ذات 

السالية :

 IBNO AZIZ LONGE  : االسم 

TRAVAUSARL AU

والتهيئة  البناء  أشغال   : الهدف 

واالشغال املخسلصة 

 122.222  : املج وعة  رأس ال 

درهم.

املسي2 : البشي2 عبد هللا 

اغشيين  دوار   : االجس اعي  املقر 

لسحسانيين سيدي اح د اوع ر أوالد 

تاي ة تارودانت 

املدة : 99 سنة.

لل ج وعة  القانوني  اإليداع  تم 

بالسجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

بساريخ   1198 رقم  تحت  بسارودانت 

السجل السجاري رقم   21-28-(2(2

. 6921
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مكســـب حسابــات ســروا

 ش. م.م.

ع ــارة دامو شــارع مح د السادس ايت ملــول

الصاكس: 65-))-4)-8)2   الهاتف: -4)-8)2

7(-46

STE HIBA RAPLISSO
 SARL AU 

رأس الها  : 122.222 درهم

تأسيس شركة
تأسست  عرفي  عقد  وب وجب 

شركة ذات املسؤولية املحدودة تحت 

 HIBA RAPLISSO«  SARL AU«إسم

بساريخ  15 يوليو 2)2).

واالع ال  البناء  أع ال   : هدفها 

املخسلصة.

ت اعيت  :مركز  السجاري  العنوان 

ج اعة الدراركة أكادير.     

درهم    122.222   : رأس الها 

كل  قي ة  حصة   1222 إلى  موزعة 

حصة 122  دراهم، موزعة ك ا يلي:

 ... أكدال  رشيد  السيد 

1222حصة.

السيد   تعيين  تم  الشركة  تسيي2 

رشيد أكدال مسي2ا للشركة ملدة غي2 

محدودة مع تخويله كامل الصالحيات 

حسب القانون األسا�صي للشركة.

املدة: 99 سنة من تاريخ تأسيسها.

ب كسب  تم  القانوني  اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 7 بساريخ   96156 رقم  تحت  بأكادير 

سبس 23 2)2).

 HIBA« شركة  سجلت 

بالسجل   RAPLISSO«  SARL AU

 441(7 رقم   تحت  أكادير  السجاري 

بساريخ 7 سبس 23 2)2).
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مكسب اوديكونطا ش.م.م

CABINET AUDICOMPTA

STE HES NEGOCE

تـــأسـيــس شركة 
 18 بساريخ   ب قس�صى عقد عرفي 

شركة  تأسيس  تم    (2(2 غشت 

محدودة املسؤولية فصاتها ك ا يلي : 

نكوص  هأس  شركة    : التس ية 

  SOCIETE HES NEGOCE ش.م.م  

  .S.A.R.L

الهدف : أن الشركة تهدف أساسا 

إلى:

السجارة  وتصدير،  اسسي2اد 

والتسويق والسوزيع واإلنساج كل لوازم 

السلصيف.

الوساطة  وكدا  ت ثيل  تعليب، 

األولية  املواد  املنسجات،  ج يع  في 

الصالحية و املنسجات الصالحية وكذلك 

ج يع املنسجات والخدمات و املعدات 

األخرى التي قد تكون مرتبطة بشكل 

باألنشطة  مباشر  غي2  أو  مباشر 

الزراعية.

واملنسجات  املاركات  ج يع  ت ثيل 

الوطنية واألجنبية. 

و ع وما ج يع الع ليات السجارية 

الصناعية املالية والعقارية املسعلقة 

األنشطة  وكل  املذكورة  باألنشطة 

شانه  من  طابع  ذات  او  املشابهة 

توسيع  وتن ية الهدف االجس اعي. 

املقر االجس اعي : دوار أخشاب ايت 

مولود ايت باها او مالل ج اعة وادي 

الصصاء شسوكة ايت باها. 

الرأس ال :  حدد رأس ال الشركة 

في 122.222 درهم مقس ة كالسالي :

درهم   122 بقي ة  حصة   222

سعيد  الكارح  حوزة  في  للواحدة 

22.222  درهم.

درهم   122 بقي ة  حصة   222

للواحدة في حوزة هيت خالد 22.222  

درهم.
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درهم   122 بقي ة  حصة   242

سعد  غازون  حوزة  في  للواحدة 

24.222 درهم.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري باسسثناء 

حالة الس ديد أو الصسخ املسبق.

من فاتح يناير إلى  السنة املالية:  

21  دجن23 من كل سنة. 

السيد  تعيين    تم   : التسيي2 

للشركة  وحيد  ك سي2  غازون سعد 

العادية  األمور  في  مهامه  تحديد  مع 

املسعلقة  الع ليات  ماعدا  للتسيي2 

باملعامالت البنكية و تصويت األفول 

الثابسة للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 23   ( بساريخ  بإنزكان  االبسدائية 

2)2)، تحت  رقم   1425.
  لالسسخالص والبيان

 املسي2             
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STE GREEN PRESSA SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة

تـأسـيـس شــركة
بساريخ     عرفي   عقد  ب قس�صى 

وضع  تم   ،(2(2 أغسطس   12

الساسي�صي لشركة محدودة  القانون 

املسؤولية تح ل الخصائص السالية:

 STE GREEN«        : الـتـسـ يـــــــــــــــة 

 »PRESSA SUD

الشكل  :    شركة ذات املسؤولية 

املحدودة .

االشغال  ادارة   : الـ ـوضـــــوع 

الزراعية.   

النباتية/  الزيوت  اسسخالص 

الزيوت  اركان/  زيت  الزيسون/  زيت 

االساسية.

عين  دوار   : االجـسـ اعــي  الـ ـقر 

سيدي  القروية  الج اعة  فداق 

اوالد  شعيب  عين  قيادة  بومو�صى 

تاي ة.

مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 
 652.222   : الشركـــة   رأس ـــال 

درهم.

:ميلود مؤدن  السيد  الـتسـيـيــــــــــــــــــر: 
رقم البطاقة الوطنية :ج س426819.

فاتح  من   : االجس ـاعيـة  السنة  

يناير إلى 21 دجن23.

لدئ  القانوني  التسجيل  تم  لقد 

في  بسارودانت  االبسدائية  املحك ة 

 69(1 رقم  تحت  السجاري  السجل 

بساريخ 4 سبس 23 2)2).
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STE GHOULIDI TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 52.222 درهم

املقر االجس اعي : بلوك س ع ارة 47 

شقة 2 حي الهدى اكادير

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�صى 

بأكادير   ،(2(2 أغسطس   12 يوم 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة باملوافصات السالية:

 G H O U L I D I لتس ية:شركة» ا

»TRAVAUX

واألشغال  البناء  أشغال  الهدف: 

املخسلصة واسسغالل املقالع.

س  بلوك  االجس اعي:  املقر 

ع ارة47 شقة 2 حي الهدى اكادير.

املدة:  مدة الشركة 99 سنة.

يناير   21 من  السنة االجس اعية: 

إلى 21 دجن23.
رأس مال الشركة : حدد رأس مال 

الشركة االجس اعي في  52.222 درهم 

 122 بقي ة  حصة  الى522  مقس ة 

درهم لكل حصة.

أيوب  غوليدي  السيد  التسيي2: 

ك سي2 للشركة ملدة غي2 محدودة .

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  باملحك ةالسجارية  الضبط 

رقم   تحت  شتن223)2)  بساريخ)2 
السجاري  بالسجل  وسجل   96115

بنصس املدينة تحت رقم44261.
مقسطف من أجل اإلشهار
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FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

2666524278

STE KEEP CONSULTING

شركة  محدودة املسؤولية 

تأسيس شركة
ب وجب عقد عرفي مؤرخ بأكادير 

النظام  وضع  تم   ،(2(2 يوليو   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

م يزاتها  تك ن  والتي   املحدودة 

في ا يلي : 

التس ية :

 STE KEEP CONSULTING

.S.A.R.L

ICE 22(592127222227

الشركة  غرض  ي كن  الغرض: 

لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 

أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغي2 

في ا يلي : 

 CONSEIL EN COMMUNICATION 

 ET MARKETING CREATION

 D’OBJETS ET SUPPORTS

.PUBLICITAIRES

مقر الشركة : يوجد مقر الشركة  

 C/O CHEZ STE 4US TOURS

 SISE A RUE ALKHAYATA

 HAY IGROFOLOUS AOURIR

 .AGADIR

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابسداء من تاريخ تكوينها النهائي.

رأس ال  يبلغ   : الشركة  رأس ال 

 12.222 درهم  ألف  مائة  الشركة 

مقسم إلى مائة حصة ذات مائة 122 

درهم كقي ة لحصة الواحدة، 

 122 السعدية أيت لهو   السيدة: 

حصة.

السنة املالية:تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 21 دجن23. 

السعدية  الشركة  يسي2  التسيي2: 

أيت لهو  ملدة غي2 محدودة .

كسابة  لدي  القانوني  اإليداع  تم 
أكادير   السجارية  باملحك ة  الضبط 
عدد      تحت   ،(2(2 سبس 23  بساريخ) 

.(2(2/96121
301 P

STE JEUNESSE NEGOCE
SARL

تأسيس شركة
 17 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
تم تأسيس شركة   ،(2(2 أغسطس 
ذات     املحدودة  املسؤولية  ذات 

شريك واحد،خصائصها كالسالي :
التس ية :جونيس نيكوص.                                                    
مواد  تاجر   : االجس اعي  الهدف 
البناء بالسقسيط، تاجر لوازم مكسبية  

و السجارة العامة.
زنقة   ،7( رقم    : املقر االجس اعي 

12، بلوك 7، تيكوين،أكادير. 
املدة : 99 سنة.

درهم   122.222  : الرأس ال 
1222 حصة اجس اعية  مقس ة على 
من فئة 122 درهم للحصة الواحدة, 
للشريك الوحيد : السيدة باسسا رقية. 
التسيي2: يسعهد بتسيي2 الشركة إلى 

السيدة باسسا رقية ملدة غي2 محددة.
للسيدة  ينسب  البنكي:  السوقيع 

باسسا رقية.
وقد تم اإليداع القانوني بكسابة   
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 2 بساريخ   961(2 رقم  تحت  باكادير 
السجاري  والسجل   ،(2(2 سبس 23 

رقم44271.
     للخالفة و البيان

  عن املسي2

302 P

STE   MISTER BUNS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد
تأسيس شركة

 12 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
يوليو 2)2)، تم تأسيس شركة ذات 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد خصائصها  كالسالي :
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.MISTER BUNS     : التس ية

مسسغل    : االجس اعي  الهدف 

املخ3زة و إعداد الحلويات.   املقر 

اكاديرتيكيوين حي أساكا   : االجس اعي 

بلوك أ رقم 58.

املدة :      99 سنة. 

درهم   122.222   : الرأس ال 

حصة إجس اعية   1222 مقس ة إلى 

من فئة 122  درهم للحصة الواحدة،  

السيد   الوحيد  للشريك  منتسبة 

الحسن ادع ا ر .

الشركة  بتسيي2  يعهد  التسيي2: 

إلى السيد الحسن ادع ا ر ملدة غي2 

له  فينسب  السوقيع  أما  محددة،  

كذلك. 

تم اإليداع القانوني بكسابة  وقد  

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

   ،(2(2 أغسطس   4 بساريخ  بأكادير  

تحت  رقم 96125.
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 STE MGD TELECOM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
يوليو   11 املؤرخ  للعقد  طبقا 

تم تأسيس شركة املسؤولية   ،(2(2

محدودة    بالخصائص السالية :  

 MGD TELECOM SARL : االسم

.AU

األلياف  تركيب  أع ال   : الهدف 

البصرية.

 122.222  : املج وعة  رأس ال 

درهم.    

التسيي2: حياة مجاهد.

الزيسون  حي  االجس اعي:    املقر 

بلوك B رقم 22 تكوين اكادير.

  املدة :  99 سنة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

 95527 السجارية اكادير تحت رقم   

بساريخ 4) أغسطس 2)2).

304 P

 STE  LUXUS GYM
 SARL AU

تاسيس شركة
ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تم وضع القوانين   ،(2(2 ف23اير   (6

األساسية لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد  ذات امل يزات السالية:

 SOCIETE  »LUXUS  : التس ية 

                                                                                                   .GYM« SARL AU

 الشكل القانوني:  شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك الوحيد.

 الهدف: فالة رياضية.

 74 تجزئة رقم   : املقر االجس اعي 

حي مح دي لصطاح تارودانت.

في  حدد  االجس اعي:  الرأس ال 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

حصة من فئة 122    در هم  امل ثلة 

السيد  ملكية  في  الواحدة  للحصة 

مح د ياسين الكاع.   

التسيي2: عين السيد مح د ياسين 

الكاع مسي2 للشركة ملدة غي2 محددة.

املدة:  99 سنة.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  قد  و 

اإلبسدائية   باملحك ة  الضبط  كسابة 

 ،(2(2 يونيو   (6 بساريخ  بسارودانت 

تحت رقم 9487.
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مكسب حسابات ابن عامر

STE  LOCATION SOUJOD
ش.م.م. 

السعريف املوحد لل قاولة  

: 22(6228(2222251

تأسيس شركة
  ،(2(2 أغسطس   19 بساريخ 

واملسجل  عرفي  عقد  وب وجب 

تحت   ،(2(2 أغسطس   (5 بساريخ 

تأسست شركة   ،RE  4648 عدد    

تصافيلها  ذات املسؤولية املحدودة، 

كالسالي:

 LOCATION  : التس ية 

SOUJOD  ش.م.م. 

هدفها: كراء السيارات.

21 بلوك  :  رقم  العنوان السجاري 

»ل« حي ايراك تيزنيت.

درهم   122.222  : مالـــها   رأس 

كل  قي ة  حصة    1222 إلى  موزعة 

حصة  122 درهم.

تسيي2 الشركة   : تم تعيين السيد  

للشركة  وحيد   ك سي2  رشيد  اغور 

كامل  إعطائها  ملدة غي2 محدودة مع 

الصالحيات حسب القانون األسا�صي 

للشركة. 

99 سنة   املـــدة: مدة ع ر الشركة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

إيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

امللف القانوني ب كسب الضبط لدى 

عدد  بسيزنيت  االبسدائية  املحك ة 

سبس 23  فاتح  بساريخ   (2(2/642

.(2(2

306 P

 STE LAF DE RESTAURATION

COLLECTIVE
شركة محدودة املسؤولية 

تأسيس شركة
بساريخ18  عرفي  عقد  ب قس�صى 

حررت  بأكادير   (2(2 أغسطس 

املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 

خصائصها كالسالي:

اسم  شركة : 

 STE LAF DE RESTAURATION

.COLLECTIVE

 RESTAURATION   : الهدف  

.COLLECTIVE

رقم   FH بلوك  املقراالجس اعي : 

524 حي الداخلة اكادير.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

في   حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

مبلغ  122.222 درهم.

الشركة  بتسيي2  يقوم   : التسيي2 

الحسن  السيد  محدودة  غي2  ملدة  و 

او�صي.

اإليداع القانوني  االيداع القانوني 
السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 
  ،(2(2 سبس 23   7 تم بأكادير بساريخ 

تحت رقم 9615.
307 P

FIDUCIAIRE NADIM

 ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

2666524278

STE ORGA CLEAN
شركة  محدودة املسؤولية 

تأسيس شركة
ب وجب عقد عرفي مؤرخ بأكادير 
11 أغسطس 2)2)،  تم وضع النظام 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
والتي تك ن م يزاتها في ا  املحدودة  

يلي :
  STE ORGA CLEAN: التس ية 
        ICE 22(578(74222212

 .S.A.R.L
الشركة  غرض  ي كن  الغرض: 
لحساب  أو  الخاص  لحسابها  سواء 
أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغي2 

في ا يلي :
بيع مواد السنظيف.

مقر الشركة : رقم 7)2 حي أساكا 
تيكيوين أكادير . 

املدة : حددت مدة الشركة في 99 
سنة ابسداء من تاريخ تكوينها النهائي.

رأس ال  يبلغ   : الشركة  رأس ال 
إلى  درهم مقسم   122.222 الشركة 
1222 حصة ذات  122 درهم كقي ة 

للحصة الواحدة، 
 522 الحسن بن قدور   السيد:  

حصة.
السيد:  علي الركو      522  حصة. 
السنة املالية:تبسدئ في فاتح يناير 

وتنسهي في 21 دجن23. 
يسي2 الشركة حسن بن  التسيي2: 
قدور و علي الركو  ملدة غي2 محدودة. 

القانوني لدي كسابة  تم اإليداع   
بأكادير  الضبط باملحك ة السجارية  
تحت رقم        ،(2(2 سبس 23   ( بساريخ 

.(2(2/96124
308 P
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مكسب بري ا كونطا

بلوك د) رقم 2 حي الداخلة اكادير

STE  OBIR ELEC

شركة  محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد

رأس الها :  52.222 درهم 

املقر االجس اعي : مسجد أحد حي 

الس ديد الداخلة أكادير

تأسيـــــــــــــــس شركة

توقيع  ذي  عرفي  عقد  ب وجب 

أغسطس   12 يوم  املؤرخ  خاص 

 12 يوم  بأكادير  واملسجل   ،(2(2

القانون  تم وضع   ،(2(2 أغسطس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة ذات الخافيات السالية:

التس ية :  » OBIR ELEC« ش م م 

بشريك واحد.

تهدف الشركة باملغرب  الهـــدف:  

ك ا هو بالخارج إلى :  

الت2كيبات الكهربائية وتنصيذها.

القيام بأع ال كهربائية فناعية.

كهربة  الكهربائية  الت2كيبات 

اإلضاءة الخافة و الع ومية.

أع ال مخسلصة أو أشغال البناء.

ترويج عقاري بج يع أشكاله بيع 

و شراء.  

كل  تنصيذ  عامة  وبصصة 

 الع ليات السجارية و املالية في العقار 

أو املنقوالت ذات الصلة املباشرة آو 

غي2 املباشرة بالهدف االجس اعي والتي 

من شأنها أن تساهم في إن اء الشركة. 

مسجد أحد حي  املقر اإلجس اعي: 

الس ديد الداخلة أكادير.

املــــــدة:  99 سنة.

 52.222 اإلجس اعي:  الرأس ـــال 

حصة   522 إلى  مقس ة  درهم 

درهم   122,22 فئة  من  اجس اعية 

السيد  ي لكها  الواحدة  للحصة 

الحبادي مبارك.

إلى  يناير  فاتح  من  املالية:  السنة 

21 دجن23.

وملدة  الشركة  يسي2   : التسيـــــــــي2 
غي2 محدودة السيد الحبادي مبارك 
رقم  الوطنية  السعريف  بطاقة 

.JB14(659
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،(2(2 سبس 23   2 يوم 
السجاري  السجل  رقم   96119

             .44269
ب ثابة مقسطف وبيان
مكسب بري ا كونطا
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STE  Ô TULIPE
SARL  

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
تاسيس شركة

 ب قس�صى عقد عرفي حرر في أكادير 
تأسيس  تم   ،(2(2 يونيو   ( بساريخ 
لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

امل يزات السالية :
         STE Ô TULIPE  : التس ية 

.SARL
    الهدف :  مقهى، قاعة شاي.

:  الطابق االر�صي  املقر االجس اعي 
رقم 48 زنقة املعدر حي السالم اكادير. 
السيد  أفبان عبد هللا  التسيي2: 

ملدة غي2 محدودة.
رأس ال الشركة :  122.222 درهم 
 تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
يوليو   (2 بساريخ  باكادير  السجارية 
سجل   9(525 رقم  تحت   ،(2(2

تجاري رقم 42597.
   خالفة لإلشهار 
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NOUR SIN DISTRIBUTION
ش.م.م

رأس الها :  122.222 درهم
  A1املقر االجس اعي: املسجر رقم

رقم  5725شارع أوالد تاي ة الحي 
املح دي أكادير
تـأسـيـس شركة

توقيع  ذي  عرفي  عقد  ب وجب 
 ،(2(2 أغسطس   (5 بساريخ  خاص 
أغسطس   (7 واملسجل بإنزكان يوم 

األسا�صي  القانون  وضع  تم   ،(2(2

لشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الخافيات السالية :

داخل  الشركة  تهدف  الـهــدف: 

املغرب.

توزيع وتسويق واست2اد وتصدير 

لج يع أنواع املواد الغذائية العامة، 

واملنسجات الزراعية الغذائية.

ادوات منزلية.

محطات  ج يع  وتشغيل  تركيب 

وحصظ  وتحويل  وتعبئة  معالجة 

املنسجات النباتية والصواكه املجصصة.

املباشرة  أوغي2  املباشرة  املشاركة 

فناعية  ع ليات  أي  في  للشركة 

األشياء  بأحد  تسعلق  قد  أوتجارية 

املذكورة أعاله.

- السجارة بشكل عام.

االسسي2اد والسصدير.

الس ثيل السجاري لج يع الشركات 

الوطنية أو األجنبية.

وإتاحتها  والسأجي2  والشراء  البيع 

واسسي2اد  القائ ة  تحديد  ودون 

واملنسجات  املواد  من  أي  تصدير 

الغذائية.

الع ليات  ج يع  الع وم  وعلى 

والغي2  العقارية  املالية،  السجارية 

العقارية التي لها عالقة مباشرة أو غي2 

املباشرة بأهداف املشار إليها والتي من 

شأنها تطوير وتوسيع نشاط الشركة.

 NOUR SIN«  : التس يــة 

DISTRIBUTION« ش.م.م 

 A1رقم املسجر  االجس اعي:  املقر 
الحي  تاي ة  أوالد  5725شارع  رقم  

املح دي أكادير.

الـــ ــدة : 99 سنة.

درهم   122.222 الـرأسـ ـال: 

اجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

122 درهم للحصة الواحدة  من فئة 

مكستبةومحررة نقدا ومسندة كالسالي:

 822  ... نجيب  الوضاف  السيد 

حصة اجس اعية.

 (22  ..... أمينة  دوان  السيدة 

حصة اجس اعية.

 21 إلى  يناير  فاتح  من  الـسـنـــة: 
دجن23. 

غي2  ملدة  الشركة  يسي2  الـتـسـيـي2: 
محدودةالسيدة دوان أمينة.

 44129  : رقم  السجاري  السجل 
أكادير.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   ،(2(2 سبس 23   7 يوم 

.96147
ب ثابة مقسطف وبيان
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STE SIMOID
S.A.R.L A.U 

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 ذات شريك وحيد.

capital : 10.374.500 DH 
 SIEGE SOCIALE : N° 36 RUE 926

HAY SALAM - AGADIR
تـأسيس شركة 

ب قس�صى عقد عرفي بين الشركاء، 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 
وحيد.  شريك  ذات  املحدودة 

وعنافرها كالسالي :
: الشركة تح ل اسم »   التس ية 

سي واد «   ش.م.م. ش.و
 : األسا�صي  االجس اعي  الغرض 

االنعاش العقاري.
شارع   26 رقم   : االجس اعي  املقر 

6)9 حي السالم - أكادير
في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 
12.274.522 درهم مقسم الى 1.222 
درهم   122 بقي ة  اجس اعية  حصة 

للحصة .
تخويل  تم  واإلمضاء:  التسيي2 
 Mr. السيد:  إلى  واإلمضاء  التسيي2 

.IDZIM  MOHAMED
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
الضبط لدى هيئة املحك ة السجارية 
  96157 ب دينة أكاد ير تحث رقم   

بساريخ 7 سبس 23 2)2).
من أجل النسخة والبيان 

عـن الـ سـيـر

312 P
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STE SIHAM AL SERVICES

SARL AU

ICE : 002576557000003

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ   

تأسيس شركة  تم   (2(2 يوليو   (7

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

السالية : 

 STE SIHAM AL  : التس ية 

.SERVICES  SARL  AU

باكشان  دوار   : االجس اعي  املقر 

بلوك س اغرود بن سركاو اكادير.

الزيوت  وتوزيع  تصنيع   : الهدف 

الطبيعية والسج يلية.

 122222  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم.

التسيي2 : سهام الحيان .

املدة : 99 سنة.

حتى  يناير  فاتح    : املالية  السنة 

21 ديس 23.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  96246 رقم  تحت  بأكادير  السجاري 

رقم   (2(2 سبس 23  فاتح  بساريخ 

السجل السجاري 44211.
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 SEAA

 ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
ب قس�صى عقد عرفي حرر في أكادير 

بساريخ 4 أغسطس 2)2) تم تأسيس 

لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

امل يزات السالية :

التس ية : SEAA ش.م.م للشريك 

الوحيد.        

الهدف : تركيب وفيانة املصاعد.

 املقر االجس اعي : رقم 1275 زنقة 

الحرو�صي حي ترارت انزا  أكادير.

يامنة،  بغرار  السيدة،   : التسيي2 

ملدة غي2 محدودة.

رأس ال الشركة 122.222 درهم. 
تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 
سبس 23   ( بساريخ  باكادير  السجارية 
سجل   96111 رقم  تحت   (2(2

تجاري رقم 44255.
 314 P

 SARRA 44
 SARL AU 
RC : 6909

تـأسـيـس شــركة
املسجل   عرفي  عقد  ب قس�صى 
وضع  تم   (2(2 ماي   18 بسأريخ 
الساسي�صي لشركة محدودة  القانون 
املسؤولية تح ل الخصائص السالية :

 SARRA 44 SARL: الـتـسـ يـــــــــــــــة 
.AU

شركة ذات املسؤولية    : الشكل 
املحدودة. 

األشغال  في  مقاول    : الـ ـوضوع 
 / الطرق  أشغال   / والبناء  العامة 

مقاول األشغال الع ومية.
مركز   26  : االجـسـ اعــي  الـ ـقر 
   82252 أوالد تاي ة  الكدية البيضاء 

تارودانت. 
مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

رأس ـــال الشركـــة : 222 122درهم.
أح د  السيد   : الـتسـيـيـــــر 

امسيكين.
لقد تم اإليداع القانوني للسجل 
االبسدائية  املحكة  لدى  السجاري 
بسارودانت تحت الرقم الت2تيبي 24)1 
رقم سجلها   (2(2 سبس 23   ( بساريخ 
السجاري هو 6929.                                                  
315 P

RAWPROT
  S.R.A.L

 رأس الها : 2.222) درهم
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
4) أغسطس 2)2) ثم وضع القانون 
األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات امل يزات السالية :
.RAWPROT  :  االسم

هدف الشركة :

الغذئية  املك الت  وشراء  بيع 

الرياضية.

السجارة االلكت2ونية.

املدة محددة في 99 سنة.

 (2.222 الراس ال محدد في مبلغ 

درهم مقسم الى 22)  حصة من فئة 

الواحدة قد تم  درهم للحصة   122

 122 ياسين  بعزيزي  للسيد  اكسسابها 

 122 ر�صى  ت انين  وللسيد  حصة 

حصة.

التسي2 : تم  تعيين السيد بعزيزي 

غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  ياسين 

محدودة مع إعطائه فالحية اإلمضاء 

اإلداري و البنكي منصردا.

لسكوين   5% اقسطاع  يسم  األرباح 

عليه  املنصوص  االحسياطي  الرفيد 

قانونا.

اإليداع  تم  القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة السجارية بأكادير تحت رقم    

96285 بساريخ فاتح سبس 23 2)2). 
للخالفة والسذكي2

قبال حسن

316 P

مكسب حسابات شحودي

زنقة 7 بلوك 1 رقم 98 شارع املقاومة ايت 

ملول، 86152، ايت ملول املغرب

STE QAZAMANI TRANS
SARL AU

وعنوان مقرها االجس اعي : حي 

الريطم أوالد تاي ة تارودانت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السجل السجاري : 9)69

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

إعداد  تم   (2(2 5) أغسطس 

ذات  لشركة  األسا�صي  القانون 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد بامل يزات السالية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  االقسضاء 

. QAZAMANI TRANS

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالسسي2اد  الغي2  لحساب  للنقل  

والسصدير.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الريطم أوالد تاي ة تارودانت.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي :

 1.222  : هشام  القزماني  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه  هشام   القزماني  السيد 
الكر�صي  حي  االمنيات  زنقة   49 رقم 

أوالد تاي ةاملغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة :

عنوانه  هشام  القزماني  السيد 
الكر�صي  حي  االمنيات  زنقة   49 رقم 

أوالد تاي ة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسارودانت  بساريخ 4 يوليوز 

2)2) تحت رقم 15)1.

317 P

STE.PL MAINTENANCE
 S.A.R.L

AU CAPITAL : 100.000 DH

 Siège Social : ZONE

 INDUSTRIELLE N°127- AIT

MELLOUL

تأسيس
في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

17 يوليو 2)2) بانزكان.

والتي  تح ل الخصائص السالية:

تركيب   : االجس اعي  الهدف 

وافالح عداد آالت القياس. خدمات 

لصالح  الطرق  ع23  النقل  العجالت 

الغي2. 
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رأس ال الشركـة : 122.222 درهم  

مقس ة إلى 122 حصة من فئة 1222 

درهم للحصة الواحدة. 

موزع على الشكل السالي :

السيد لبار ح زة 522 حصة. 

السيد املي2 هشام 522 حصة. 

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

الصناعي  الحي  االجس اعي   املقر 

رقم 7)1 أيت ملول. 

لبار ح زة  عين السيد   : التسيي2 

القانون  حسب  للشركة  مسي2ا 

األسا�صي للشركة.  

السجاري:  بالسجل  السقييد  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

بانزكان بساريخ 2 سبس 23 2)2) تحت  

رقم 1416.

318 P

 STE OXAM LOCATION

ENGINS
 SARL A.U

ب قس�صى  عقد  عرفي  مؤرخ  يوم 

6 يوليو 2)2).

تم إنشاء شركة  ذات الخصائص 

السالية :

 STE OXAM  : التس ية 

.LOCATION ENGINS SARL A.U

لصالح  البضائع  نقل   : الهدف 

الغي2.

املقر :  شقة 211 الطابق 2 بلوك 

A رقم 29 حي الهدى اكادير. 

درهم   122.222  : الرأس ال 

مقس ة كاآلتي :

  1222  : سعيد  معسصم  السيد 

حصة (122 درهم للحصة).

التسيي2: معسصم سعيد.

اإليداع القانوني وضع في املحك ة 
السجارية باكادير يوم ) سبس 23 2)2) 

تحت رقم 96116.
السجل السجاري :  44262.

319 P

 STE OUAD NOON
PRODUIT NETTOYAGE

SART AU
قرر ب وجب ج ع منعقد بساريخ 
تأسيس شركة   (2(2 أغسطس   (8

ذات الخصائص السالية :
التس ية : لقد تم تس ية الشركة 
ذات  شركة  النظافة  مواد  نون  واد 

املسؤولية املحدودة.
مقر الشركة : عند رقم 118 شارع 
الحسن األول رقم )) الداخلة اكادير 
  122.222 : حدد في  رؤوس أموال 
1222 حصة من  درهم مقسومة إلى 

122 درهم للواحد وموزعة كالسالي :
املجيد            عبد  رزكيني  السيد 

1222  حصة.
املج وع : 1222 حصة.

املوضوع : بيع وشراء مواد النظافة
رزيكيني  السيد  يعس23   : التسيي2 
ملدة غي2  عبد املجيد املسي2 لشركة  

محدودة.
املدة : 99 سنة ابسداء من تأسيسها 

حسب املحضر السأسي�صي.
اإليداع القانوني : لقد تم اإليداع 
السجارية  املحك ة  لدى  القانوني 
              (2(2 سبس 23   8 بساريخ  باكادير 

تحت رقم 96165.
السجل السجاري رقم 44127.

320 P

 Sté TAKIDA FRUIT
SARL AU 

ب وجب عقد عرفي محرر بساريخ 
تأسيس  تم   ،(2(2 2 أغسطس 
ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

امل يزات السالية :
    TAKIDA FRUIT التس ية : شركة

ش.م.م. ذات شريك وحيد.

الهدف : اسسي2اد وتصدير الصواكه 

والخضروات.

427 ع ارة  رقم   : املقر االجس اعي 

C الصصاء 2 حي املح دي اكادير. 

املدة : 99 سنة.

 122.222  : رأس املال االجس اعي 

1222حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

122 درهم للحصة الواحدة.

التسيي2 :  س ي2 نصيح.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

آخر ديس 23 من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا املحضر 

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكسابة 

 96218 رقم  تحت  باكادير  السجارية 

والسجل السجاري رقم 42975 بساريخ 

8) أغسطس 2)2).
من اجل النسخة والبيان

321 P

 STE T G T M  CARRIERE
شركة ذات مسؤولية محدودة .  

رأس الها : 1.222.222 درهم

املقر االجس اعي: عند رقم 1 ع ارة 

طارق تقاطع شارع موالي اس اعيل 

وزنقة الكوفة حي النهضة  اكادير

تأسيس شركة
بساريخ    عرفي  عقد  ب قس�صى 

قوانين  وضع  تم   ،(2(2 14 يوليو 

الشركة ذات امليزات السالية :

  STE  T G T M  : التس ية 

.CARRIERE

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

الهدف : اسسغالل مقلع.

املقر االجس اعي : عند رقم 1 ع ارة 

طارق تقاطع شارع موالي اس اعيل 

وزنقة الكوفة حي النهضة اكادير.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.

مبلغ   في  حدد   : رأس ال 

1.222.222 درهم مقسم الى 12.222 

حصة من فئة 122 درهم.

التسيي2 : التسيي2 أسند إلى السيد 

كوكريد مح د.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

ألكادير تحت رقم )9628 بساريخ فاتح 

سبس 23 2)2).
من اجل النسخة والبيان

عن املسي2: السيد كوكريد مح د   

322 P

STE SUPMEET TRANS
SARL 

ICE. 002607618000018

ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ 

تأسيس  تم   ،(2(2 أغسطس   (5

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص السالية : 

 STE SUPMEET  : التس ية 

.TRANS  Sarl

تجزئة مسكينة   : املقر االجس اعي 

رقم 742 دراركة  أكادير.

لحساب  البضائع  نقل   : الهدف 

الغي2 .

 122222  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم.

التسيي2 : مراد عواطف.

املدة : 99 سنة.

السنة املالية :  فاتح يناير حتى 21 

ديس 23 .

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

  96168 تحت رقم  السجاري باكادير  

بساريخ 8 سبس 23 2)2)  رقم السجل 

السجاري 44142.

323 P

 STE  SUDO TRANS
SARL A U 

تأسيس شركة
ب وجب عقد عرفي محرر بساريخ 

تأسيس شركة  تم   (2(2 يونيو   (6

محدودة املسؤولية ذات شريك واحد 

ذات امل يزات السالية :
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 SUDO شركة       : التس ية 

TRANS  ش.م.م ذات شريك واحد.                                  

البضائع لحساب  نقل    : الهدف 

الغي2.

: حي أوجعا بلوك  املقر االجس اعي 

21 زنقة 17 رقم 24 تيكوين أكادير.

رأس املال االجس اعي  :  122.222 

1222حصة من فئة  درهم مجزأ إلى  

ترجع  الواحدة  للحصة  درهم   122

كلها للسيد  ابراهيم بونيت.

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

اإلمضاء  وتخويله  بونيت  ابراهيم 

املنصرد ملدة غي2 محدودة.

السنة االجس اعية  : تبسدئ السنة 

االجس اعية من فاتح يناير وتنسهي في 

آخر دجن23 من كل سنة.

وتم اإليداع القانوني لهذا العقد 

املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكسابة 

  92125 رقم  تحت  باكادير  السجارية 

والسجل السجاري رقم42665  بساريخ 

8) يوليو 2)2).
من اجل النسخة والبيان

324 P

 LA SOCIETE DE

 TECHNOLOGIE AGRICOLE

 GENERAL,INDUSTRIEL ET

 » SOLAIRE » STAGIS

SARL

دوار اغشيين، ريف املرابطين، طريق 

تارودانت، ج اعة سيدي اح د 

اوع ر، اقليم تارودانت

السأسيس
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

2)2) ومسجل بسارودانت  ) سبس 23 

وضع  تم   ،(2(2 سبس 23    ( يوم 

ذات  لشركة  األسا�صي  القانون 

على  تسوفر  املحدودة  املسؤولية 

امل يزات السالية : 

الشركاء : 

عبد  الكرماط  السيد   : السادة 

مح د   النافري  والسيد  السالم  

والسيد افليس هشام.

املوضوع :

تسخذ الشركة ك وضوع لها اآلتي :

بالسقسيط قطع عيار  بيع وشراء 

اآلالت الصالحية والصناعية.

أشغال السقي وضخ املياه.

بيع وتركيب األلواح الش سية.

األشغال املخسلصة

االسسي2اد والسصدير..

السجارة بصصة عامة. 

الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 

السجارية والصناعية واملالية املنقولة 

والثابسة املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 

مباشر ب وضوع الشركة.

 STE DE  : التس ية 

 TECHNOLOGIE AGRICOLE

 GENERAL,INDUSTRIEL ET

.SOLAIRE » STAGIS « SARL

اغشيين  دوار   : االجس اعي  املقر 

تارودانت  ,طريق  املرابطين   ,ريف 

,ج اعة سيدي اح د اوع ر 

اقليم تارودانت.   

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل السجاري.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم مقس ة   122.222 الشركة ب 

درهم   122 1222 حصة من فئة  إلى 

موزعة على الشكل  السالي :

السالم  عبد  الكرماط  السيد 

224حصة اجس اعية.

 222 مح د  النافري  السيد  

حصة اجس اعية.

السيد  افليس هشام 222 حصة 

اجس اعية.

املج وع 1222حصة اجس اعية.

الكرماط  عين السيد     : التسيي2 

للشركة  مسي2ا وحيدا   عبد السالم  

وذلك  ملدة غي2 محددة :

من  تبسدئ    : االجس اعية  السنة 
فاتح يناير وتنسهي في 21 دجن23 من كل 

سنة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة االبسدائية بسار ودانت  بساريخ 

2 سبس 23 2)2) تحث رقم 11)1.
325 P

SOS TOP PROJECTS
SARL AU 

العام  الج ع  محضر  ب قس�صى   
والدي   (2(2  7  -  11 في  املنعقد 
ذات  شركة  تأسيس  ب وجبه  تم 
وحيد  شريك  محدودة  مسؤولية 

م يزاتها كالسالي :                
 STE »SOS TOP  : سم  اال 

.PROJECTS« SARL AU
مسؤولية  ذات  شركة   : الصصة 

محدودة شريك وحيد.
الرأس ال : 122.222  درهم موزع 

كالسالي :
   122.222 ع ر  اوع ر  السيد 

درهم.
السنشيط  ليلي،  ملهى   : الهدف 

السياحي.
الطابق االول   12 رقم   : العنوان 
حي فطواكي الدشي2ة الجهادية انزكان.
السنة املالية : لسبدأ من فاتح يناير 

إلى 21 ديس 23 من كل سنة.
التسيي2 :  تسي2  الشركة من طرف 

السيد موخان زهي2 .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أغسطس   11 االبسدائية بإ نزكان في 

2)2)، تحت رقم )2)1.
326 P

STE  XPAT.CALL
 SARL A.U

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
تم تأسيس شركة     ،(2(2 4) يوليو 
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

امل يزات السالية :
 STE XPAT.CALL  : التس ية 

.SARL A.U

املقر االجس اعي : الرقم 28 بلوك أ  

الحي الجديد طانطان.

درهم   122.222  : الرأس ال 

فئة  من  حصة   1222 على  مقس ة 

122,22 دراهم.

الهدف  : مركز   االتصال.

الغزواني،  مح د   : الشركاء 

أكسوبر   (8 بساريخ  مزداد  مغربي، 

.BZ 82(592 1972، ب.ت.و رقم

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير وتنسهي في 21 دجن23 من كل سنة.

: تسي2 الشركة حاليا من  التسيي2 

طرف :

مح د الغزواني    ملدة غي2 محددة.

باملحك ة  تم   : السجل السجاري 

االبسدائية بطانطان بساريخ 8 سبس 23  

تحت رقم 5527.

 327 P

WMN TRANS

تأسيس
 (8 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

ببيوكرى حررت قوانين   (2(2 يوليو 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

خصائصها كالسالي :

و.م.ن   WMN TRANS  : االسـم 

للنقل.

املسسخدمين  نقل   : األهداف 

لحساب الغي2.

املقر االجس اعي : زنقة الوطاسيين 

حي الشالي بيوكرى.

 122.222  : االجس اعي  الرأس ال 

سهم من     1222 إلى  درهم مقس ة 

122 درهم، التي ي لكها السيد عزيز 

امزيل. 

التسيي2 : عزيز امزيل.

اإليداع القانوني : تم اإليداع لدى 

املحك ة االبسدائية بانزكان بساريخ 8) 

يوليو 2)2) تحت رقم 1296.

P 327 مكرر
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ULTRA VISUAL
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

في  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

تأسيس شركة  تم   (2(2 مارس   11

بالخصائص  املسؤولية  محدودة 

السالية : 

 ULTRA VISUAL SARL  : اإلسـم 

.AU

الهدف : وكالةالسوافل والسص يم 

واإلعالن.

 رأس ال الشركة : 122222 درهم.

التسيي2 : هشام أقديم.

الطابق   5 رقم   : االجس اعي  املقر 

الروداني  ابراهيم  شارع  األول 

تارودانت.

املـدة : 99 سنة ابسداء من تأسيس 

الشركة.

للشركة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

بساريخ   1(29 رقم  تحت  بسارودانت 

)2 سبس 23 2)2).

328 P

STE TRANS RACSLIMI
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

ملول،  آيت  في   (2(2 سبس 23   27

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة خصائصها : 

 .TRANS RACSLIMI : االسم

للبضائع  بري  نقل   : النشاط 

لحساب الغي2.

الشكل القانوني : ش م م. 

املدة : 99 سنة.

بلوك أ   117 رقم   : املقر الرئي�صي 

 C زنقة بغداد حي السالم أيت ملول 

./O

املال  رأس  مبلغ   : املال  رأس 

 1222 إلى  مقس ة  درهم   122.222

درهم للحصة   122.22 حصة بقي ة 

موزعة على النحو السالي :

السيد بو كال سلي ان 522 حصة 

52.222 درهم. 

حصة   522 رشيد  رحال  السيد 

52222 درهم.

الشركة تسي2من طرف   : التسيي2 

السيد بو كال سلي ان والسيد رحال 

رشيد.

ك بيالة  أو  شيك  أي   : السوقيع 

باسم الشركة سسكون سارية بالسوقيع 

املزدوج للسيد بو كال سلي ان والسيد 

رحال رشيد.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

ديس 23 السنة املالية األولى تبدأ   21

 21 حتى  الشركة  تأسيس  تاريخ  في 

ديس 23 2)2).

ب صلحة  تم  القانوني  اإليداع 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

رقم   (2(2 أغسطس   17 بانزكان في 

اإليداع )5)1.

329 P

 PROFE PRO FORNITUR

EQUIPEMENT
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شخص واحد

ب قس�صى عقد عرفي حرر في أكادير 

بساريخ 4 أغسطس 2)2) تم تأسيس 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شخص واحد لها امل يزات السالية :

 PROFE PRO  : التس ية 

 FORNITUR EQUIPEMENT SARL

AU ش.م.م.

واملعدات  اللوازم   : الهدف 

الصناعية.

 (2 الع ارة رقم   : املقر االجس اعي 

الطابق ) الشقة رقم 81) إقامة ازرو 

بنسركاو اكادير.

السيد بوهوش مح د   : التسيي2 

ملدة غي2 محدودة.

 122.222  : الشركة  رأس ال 

درهم.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

)1 أغسطس  السجارية بأكادير بساريخ 

سجل   954(2 رقم  تحت   (219

تجاري رقم 5)428.

330 P

 BARAMILA TRAVAUX شركة

DIVERS

ش.م.م

تأسيس شركة 
تبعا للعقد العرفي املؤرخ بأكادير 

امل يزات  ذات  شركة  تأسيس  تقرر 

السالية 

BARAMILA  : التس ية االجس اعية 

ذات  شركة   TRAVAUX DIVERS

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجس اعي :

حصر اآلبار.

أشغال البناء املخسلصة.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 

السجارية املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 

مباشر باألهداف املذكورة أعاله. 

حي الريب بلوك   : املقر االجس اعي 

12 زنقة 4) تيكوين اكادير.

 12.222  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم مقس ة إلى 122 حصة من فئة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

كالسالي :

حربال الحبيب 52 حصة.

الغبوري ادريس 52 حصة.

حربال  السيد  عين   : التسيي2 

ملدة  للشركة  وحيد  ك سي2  الحبيب 

غي2 محدودة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل السجاري.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
ديس 23 من   21 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.
تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 
السجارية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
تحت   (2(2 سبس 23   4 بأكادير بساريخ 

رقم 96122.
331 P

AKIRAR PRIVE شركة
رقم 19 تجزئة فرح ايت ملول

 14 ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ في 
نوف 23 219) تم تأسيس ش.م.م.

.AKIRAR PRIVE : التس ية
محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.
ايت  فرح  تجزئة   19 رقم   : املقر 

ملول.
الغرض : مركز الدعم املدر�صي.

الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 
درهم   122 1222 حصة بـ  درهم أي 

للحصة موزعة على الشكل السالي :
52.222 درهم  السيد اكي2ار معاد 

أي 522 حصة.
السيد اكي2ار سهيل 52.222 درهم 

أي 522 حصة.
املسي2 : السيد اكي2ار معاد.

اإلمضاء : السيد اكي2ار معاد.
وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 
االبسدائية بانزكان بساريخ 22 ديس 23 

219) تحت رقم 4629.
332 P

STE B.H.K HOLDING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها : تجزئة E(27 املنطقة 
الصناعية تاسيال دشي2ة انزكان

س.ت : 2999)
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 
أغسطس   12 يوم  املنعقد  العادي 
ذات  شركة  تأسيس  تم   (2(2
الخصائص  مع  محدودة  مسؤولية 

السالية :
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 B.H.K HOLDING  : التس ية 

SARL
رأس الها : 122.222 درهم.

البهجة  ح يد  السيد   : الشركاء 

والسيد ك ال البهجة.

 E(27 تجزئة   : الرئي�صي  مقرها 

دشي2ة  تاسيال  الصناعية  املنطقة 

انزكان.

وإدارة  قابضة  شركة   : الهدف 

األوراق واملستندات املالية.

عاما منذ تسجيلها في   99  : املدة 

سجل السجارة والشركات.

تم تعيين السيد ح يد   : التسيي2 

ك ال  والسيد  ك سي2،  البهجة 

البهجة ك ساعد املسي2.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

السجاري باملحك ة االبسدائية بإنزكان.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 23   ( بساريخ  بإنزكان  االبسدائية 

2)2) تحت الرقم 1422.

333 P

ENYACO شركة
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تم   ،(2(2 أغسطس   (7 بساريخ 

وضع القانون األسا�صي لشركة ذات 

الخصائص السالية :

ENYACO : التس ية

SARL الصصة القانونية : ش.م.م

: إقامة اكن بارك  املقر االجس اعي 

22 فونتي  مج وعة أ ع ارة أ1 شقة 

أكادير.

أشغال   : االجس اعي  الهدف 

مخسلصة للبناء.

مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

درهم   122 بقي ة  اجس اعية  حصة 

للحصة الواحدة كلها للسيد ياسين 

بيجديكن.

: تم تعيين السيد ياسين  التسيي2 

غي2  ملدة  للشركة  مسي2  بيجديكن 

محدودة.

املدة : 99 سنة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

2)2) تحت  7 سبس 23  بأكادير بساريخ 

الرقم 96151.

334 P

 TRANSPORT BRAHIM

KHIYER
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

ب قس�صى عقد عرفي حرر في أكادير 

بساريخ 7 أغسطس 2)2)، تم تأسيس 

لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

امل يزات السالية :

 TRANSPORT  : التس ية 

BRAHIM KHIYER ش.م.م.

الهدف : نقل البضائع.

خليج  إقامة   : االجس اعي  املقر 

فونتي   112 رقم   1 ع ارة  النخيل 

أكادير.

الخي2  إبراهيم  السيد   : التسيي2 

مدة غي2 محدودة.

 122.222  : الشركة  رأس ال 

درهم.

تم اإليداع القانوني لدى املحك ة 

)1 أغسطس  السجارية بأكادير بساريخ 

سجل   954(( الرقم  تحت   (2(2

تجاري رقم 2)428.
الخالفة لإلشهار

335 P

 ELIXIR « شركة

»HEALTHCARE
تأسيس شركة

 5 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

القانون  وضع  تم   (2(2 أغسطس 

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات امل يزات السالية : 

 .»ELIXIR HEALTHCARE« : االسم
 AT 18/942 املقر االجس اعي : رقم

252 بلوك 4 حي قصبة الطاهر املركز 

أيت ملول.

وبيع  انساج   : االجس اعي  الهدف 

املنسجات املحلية.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيلها بالسجل السجاري.

الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

مقسم  درهم   122.222 في  الشركة 

درهم   122 حصة بقي ة   1.222 إلى 

للحصةالواحدة.

املسي2 : بشاري علي.
باملحك ة  السجاري  السجل  رقم 

اإلبسدائية بإنزكان : 1229).

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

بساريخ   1445 عدد  تحت   بأكادير 

8 سبس 23 2)2).
املسي2

336 P

شركة كول ماتي
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : حي السالم
رقم 16) الدراركة أكادير

بساريخ املحرر  للعقد   تبعا 

تم تأسيس شركة   (2(2 ف23اير   1(

على  تحسوي  مسؤولية  محدودة 

امليزات السالية :

التس ية : كول ماتي - ش.م.م.

رقم  السالم  حي   : السجاري  املقر 

16) الدراركة أكادير.

الرأس ال : 122.222 درهم.

األشغال   : السجاري  النشاط 

املخسلصة والبناء.

األرباح  من   %5 يقسطع   : الربح 

الصافية من أجل االحسياط القانوني.

تم تعيين السيد لكبي2   : التسيي2 

فلكي ك سي2 للشركة.

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى غاية 21 ديس 23.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

التسجيل بالسجل السجاري.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

21 أغسطس  السجارية بأكادير بساريخ 

2)2) تحت رقم 7)962.
ب ثابة مقسطف وبيان

337 P

مار بليكس ش.م.م

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

 15 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

يوليو 2)2)، تم تأسيس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة السالية :

التس ية : مار بليكس ش.م.م.

الهدف : بيع معدات الصيد.

بلوك   128 رقم   : املقر االجس اعي 

س 5 حي الداخلة اكادير.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

السأسيس.

الشركاء :

 1222 بوزيد  نعي ة  السيدة 

حصة.

درهم   122.222  : الرأس ال 

مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيدة نعي ة بوزيد.

السنة املاليةتبسدئ من فاتح يناير 

وتنسهي في 21 ديس 23 من كل سنة.

اإلرباح  من   5% تخصم   : األرباح 

لسكوين االحسياط القانوني.

االيداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بأكادير  السجارية  باملحك ة  القانوني 

بساريخ 6) أغسطس 2)2) تحت رقم 

.95627

338 P
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شركة ب م ب   للنقل
ش م م  

تأسيس الشركة
ب وجب عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تأسيس  تم   (2(2 أغسطس   19

الشركة ذات امل يزات السالية :

التس ية اإلجس اعية   : شركة ب 

م ب  للنقل  ش.م.م.

الهدف اإلجس اعي    : النقل الدولي 

و املحلي للبضائع.
االول  الطابق   : اإلجس اعي  املقر 

سيدي بورجا ماسة اشسوكة ايت بها

 122.222  : اإلجس اعي  الرأس ال 

درهم مجزأة الى 1222 حصة  من فئة 

122 درهم للحصة.

السيد  تعين  تم   : التسيي2 

ملدة  للشركة  ك سي2  مح د  اعدي 

غي2محدودة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ماعدا السنة 

األولى التي تبسدئ من تاريخ التسجيل 

بالسجل السجاري.

تم اإليداع القانوني لدى مصلحة 

اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

بإنزكان بــساريخ 2 سبس 23 2)2) تحت 
رقم 1429.

339 P

 Ste ASSUREDLOCAL

ALIMENTS
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
يوم  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 

تأسيس شركة  تم   (2(2 يوليو   29

 Ste ASSUREDLOCAL ALIMENTS

SARL تح ل املوافصات السالية : 

األهداف : انساج وتسويق املنسجات 

املجالية.
رأس ال الشركة : 12.222 درهم. 

: االنسة فاط ة الزهراء  التسيي2   

سسيسو.

: بور اربعاء اولوز  املقر االجس اعي 

تارودانت.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  بكسابة  للشركة  القانوني 

باملحك ة االبسدائية بسارودانت تحت 
شتن23   28 بساريخ   1(19/(2(2 رقم 
السجاري  بالسجل  وسجلت   (2(2

لنصس املحك ة وبنصس الساريخ تحت 
رقم 5)69.

340 P

 CENTRE REGIONAL DES

 SERVICES
 TIZNIT. TEL : 05.28.60.24.10

بيع حصص اجس اعية لشركة ذات 
املسؤولية املحدودة

العام  الج ع  محضر  على  بناء 

 12 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

الشركة  2)2) قرر شركاء  أغسطس 

املسؤولية  ذات   »ABOU ISRAA«

املحدودة ما يلي : نقل 522 حصة التي 

ي سلكها السويني يوسف إلى حسينا 

الحسين.

 حسينا الحسين مسي2ا لشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بساريخ  بسيزنيت  االبسدائية 

سبس 23 2)2) تحت رقم 629.

341 P

»FONCIAC« شركة فونسياك 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها 122.222 درهم

املقر االجس اعي : مكسب رقم 8 

 الطابق الرابع ع ارة مخلص 1
رقم )) شارع الحسن الثاني بيوكرى 

س.ت : 12789 انزكان

حل الشركة
I – ب قس�صى محضر الج ع العام 

 (2(2 يوليو   12 بساريخ  االسسثنائي 

واملسجل ببيوكرى بساريخ 11 أغسطس 

 OR 5122/(2(2 رقم  تحت   (2(2
قرر   RE (2(222254671(2621

الشركاء ما يلي : 

 حل الشركة.

املخلص  الحسين  السيد  تعيين 

مصصي.

: مكسب   تحديد مقر السصصية في 

رقم 8 الطابق الرابع ع ارة مخلص 1 

رقم )) شارع الحسن الثاني بيوكرى.

II - تم اإليداع القانوني لدى كسابة 

الضبط لل حك ة االبسدائية بانزكان 

تحت   (2(2 أغسطس   19 بساريخ 

رقم92)1.
من أجل النشر والبيان

 املسي2
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°21 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL  : 26.11.8(.46.(5 / FIX  :

25.(8.(2.(8.68

EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE RASIDRO COMPANY
 (7 بساريخ  ب قس�صى عقد عرفي   

أغسطس 2)2)، تم إقرار ما يلي : 

تسبيق تصصية الشركة.

الغا�صي  ربيع  السيد  تعيين 

ك صصي للشركة.

ك قر  السصصية  مقر  اتخاذ   -

للشركة.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

سبس 23   ( بساريخ  باكادير  السجارية 

2)2) تحت رقم96299.
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شركة صونا جاد
ش.م.م بشريك وحيد

برأس ال قدره : 12.222 درهم

14 تجزئة أطلسية زنقة رقم )2) 

الطابق األول الدشي2ة انزكان 

العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

يوليو   8 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

2)2)، ت ت املصادقة باإلج اع على 

املقت2حات اآلتية : 

حل الشركة.

مقسصد  إي ان  السيدة  تعيين 

مصصية للشركة. 

للشركة  االجس اعي  املقر  اخسيار 

محال للسصصية. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 االبسدائية بانزكان بساريخ 19 أغسطس

2)2) تحت عدد رقم 2)2)/1222.
مقسطف قصد االشهار

343 P

املركز الجهــوي للخدمــات

الهاتف : 4.12).8.62).25

 SUIVI MEDICALE شركة

SOULAYMAN
ش.م.م

السصصية والحل النهائي
 بناء على الج ع العام االسسثنائي 

 (2(2 سبس 23  فاتح  بساريخ  املنعقد 

تقرر ما يلي : 

السصصية والحل النهائي للشركة   

 E بلوك   1( رقم   : والتي يوجد مقرها 

شارع املسي2ة تيزنيت.

باملقر  السصصية  مكان  تحديد 

االجس اعي املذكور أعاله. 

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بسيزنيت بساريخ 8 سبس 23 2)2) تحت 

رقم 649.

344 P

 FORCE CLEAN  EX.  شـــــــركــــة

 MBA SERVICE1
SARL A.U

عادى  غي2  عام  ب قس�صى محضر 

 (2(2 أغسطس   19 املنـعـقـد بساريخ 

 FORCE « للشركة  الشركاء  قرر 

CLEAN« SARL، رأس ـالها 122.222 

بلوك   5 شارع   : درهـم الكائـن مقـرها 

12 الحي تليال اكادير ما يلــي : 

الخافة  حصة   1222 تصويت 

الى  مارسيل  ايصون  جي2ارد  بالسيد 

السيدة كورين دا نيال جيلبي2.
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 أفبح توزيع الحصص والرأس ال 
الشركة كالسالي  : 

جيلبي2  انيال  د  كورين  السيدة 
1222 حصة 122.222 درهم.

ايصون  جي2ارد  السيد  اسسقالة 
مارسيل من منصبه ك سي2 للشركة.

كورين  السيدة  السيدة  تعيين 
وحيدة  ك سي2ة  جيلبي2  دانيال 

للشركة.
االمضاء القانوني خاص بالسيدة 

كورين دانيال جيلبي2.
  تم اإليداع القانوني : تم اإليداع 
باكادير  السجارية  باملحك ة  القانوني 
تحت رقم   (2(2 أغسطس   (8 يوم 

.96211
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 STE شركة
AMADALPHARMA

SARL
RC 40215 AGADIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
رأس الها 122.222.22 درهم 

 العنوان رقم ا 2)5 حي الوفاق 
الك23ى بنسر كاو اكادير 

 االجس اع منعقدا بساريخ 6 أغسطس
2)2) تحت املوافقة على ما يلي : 

1 اسسقالة السيد شالغم الحسين 
من الشركة. 

) – بيع حصص اجس اعية.
 222 باع السيد شالغم الحسين 
حصة التي ي لكها في الشركة لسيد 
حصة   166 علي  افداد  السيدان 
والسيد الخوميس توفيق 167 حصة.

الجديد = السيد افداد علي 522 
حصة والسيد الخوميس توفيق 522 

حصة.
علي  افداد  السيد  تعيين   –  2

املسي2 لشركة ملدة غي2 محدودة. 
و السوقيع البنكية لسيدان افداد 

علي والخوميس توفيق. 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 أغسطس  السجارية باكادير بساريخ 

2)2) تحت رقم 1676.
346 P

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

الهاتف 2224 4) 8)25 الصاكس 16 )9 
25(8 (4

 DIDIM TRANS SARL شركة
بيع حـــصص اجــس اعية 

العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 
 DIDIM TRANS االسسثنائي لشركة 
SARL املنعقد يوم 27 سبس 23 2)2) 

تقرر ما يلي : 
 بيع حصص اجس اعية بين بنكورين
والسوزيع  مح د،  واشصر  مح د 
على  االجس اعي  املال  لرأس  الجديد 
 522 مح د  بنكورين   : السالي  النحو 

حصة واشصر مح د 522 حصة.
مح د  بنكورين  السيد  اسسقالة 

من منصبه ك سي2 وحيد للشركة.
مح د  بنكورين  السيدان  تعيين 

واشصر مح د ك سي2ان للشركة.
 الشركة ملزمة بالسوقيعات املنصصلة
السيد  أو  مح د  بنكورين  للسيد 

اشصر مح د.
ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
املسؤولية  ذات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة العادية.
تحديث القانون األسا�صي للشركة 

وفق السعديل. 
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   
الضبط باملحك ة االبسدائية النزكان 
رقم  تحت   (2(2 سبس 23   8 يوم 

.1446
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 COIN VITAL SARL شركة
بيع حصص 

ب قس�صى محضر الج عية العامة 
أغسطس   19 بساريخ  االسسثنائية 

2)2) تقرر ما يلي : 
املوافقة على بيع 667 سهم بقي ة 

122 درهم للسهم.
: اد مسعود   تعود ملكيتها للسيد 
 : والسيد  سهً ا)   224) مح د 
في  سهً ا)   222) رشيد  الحص�صي 
لصالح   COIN VITAL SARL شركة 
 512) املولى  عبد  أرخاوي   : السيد 

أبوكريم  روشدي   : والسيد   سهم) 

)157 سهً ا).

تعيين السيد : ارخاوي عبد املولى 

محدودة  غي2  ملدة  للشركة  مديرا 

اد مسعود   : وقبول اسسقالة السيد 

مح د املدير السابق.

تحديث النظام االسا�صي.

 تم ايداع امللف القانوني للشركة 

لدى املحك ة االبسدائية لتزنيت تحت 

رقم651 بساريخ 29 أغسطس 2)2).
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ارادة متريو
  ش.م.م

STE IRADA MATÉRIAUX  SARL 

مقرها االجس اعي : حي عين الشصاء, 

القليعة فوقانية 

الطريق الرئيسية, القليعة 

 12 -1ب قس�صى عقد عرفي بساريخ 

أغسطس2)2)، انعقد الج ع العام 

االسسثنائي و تقرر ما يلي :

شريف  السيد  تصويت  -قبول 

حصة اجس اعية من   (522 ابراهيم 

السيد  لصائدة  الشركة  في  حصصه 

املودن علي.

- قبول السيد املودن علي كشريد 

جديد.

يسعهد بتسيي2 الشركة  التسيي2:   -

إلى السيدين شريف ابراهيم  واملودن 

علي ملدة غي2 محددة.

- السوقيع البنكي: ينسب للسيدين 

معا  علي  املودن  و  ابراهيم   شريف 

وبهذا يصبح توزيع رأس ال الشركة 

ك ا يلي :

 (522 ابراهيم   شريف  السيد 

حصة اجس اعية، السيد املودن علي 

522) حصة اجس اعية.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2   -

املسؤولية ذات  من شركة محدودة 

ذات  الشركة  إلى  الوحيد  الشريك 

املسؤولية املحدودة.

قبول النظام األسا�صي الجديد   -

للشركة.

-) وقد تم اإليداع القانوني بكسابة 

االبسدائية   املحك ة  لدى  الضبط 

أغسطس2)2)    19 بساريخ  بإنزكان 

تحت رقم87)1 .
للخالفة والبيان

عن املسي2
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ا ئــســ ــا نــيــة  ريــــش  كــــونـت

مكسب السيد حارف ع ار

شقة 6 رقم 2) زنقة خالد بن الوليد

الداخلة - أكاد ير-

 SOCIETE IMMOBILIERE

 MOFNADA

SARL 

تصويـــــت حصــــــــــــص
 تعيين مسي2 جديد

وتغيي2 املقر االجس اعي
حرر  موثق  عقد  -1ب قس�صى 

بأكادير في 2) ف23اير218) تقرر مايلي:

شقرون  بن  ندى  -السيدة 

وبإسم  الشخ�صي  بإس ها  تسصرف 

ونيابة عن أبنائها السيد مح د أمين 

مصساح واألنسة ياس ين مصساح قامت 

بسصويت 1222 حصة قي تها 122.22 

درهم لكل واحدة منها للسيد مح د 

بنياز  حسن  السيد  لقا�صي،  ايت 

والسيد حسن جوهري موزعة كاألتي:

مح د ايت لقا�صي       24.222,22 

أي 242 حصة.

 222 أي  بنياز22.222,22  حسن 

حصة.

أي  الجوهري22.222,22  حسن 

222 حصة.

-اسسقالة املسي2ة السيدة ندى بن 

شقرون، وتس ية السيد مح د ايت 

لقا�صي و السيد حسن بنياز ك سي2ين 

جديدين للشركة ملدة غي2 محددة.
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األع ال  بج يع  تلتزم  -الشركة 

املسعلقة بها بالسوقيع املشت2ك للسيد 

حسن  والسيد  لقا�صي  أيت  مح د 

بنياز.  

حرر  عرفي  عقد  وب قس�صى   -  (

بأكادير في 7 ف23اير218)  تقرر مايلي:

-تغيي2 املقر االجس اعي  الى العنوان 

ساحل  حي  السجاري  املقر   : الجديد 

رقم 14 مكرر أورير.

-تعديل القانون األسا�صي للشركة.

القانوني لدى كسابة   اإليداع  تم  

الضبط  باملحك ة  السجارية  بأكادير 

األرقام  تحت  أبريل219)   (6 بساريخ 

    . 81619
لـلـنسخ  واإلشـارة 
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 SOCIÉTÉ HADER PRIM

SARL

Au capital de 100 000,00 Dhs

 Siège social : NR 1348 HAY

MOHAMMADI AGADIR

R.C  n° 40739 AGADIR

تغيي2ات
الج ع  محضر  –بـ ـوجـب   1

 (( بساريخ  املنعقد  االستنائي  العام 

يوليو2)2) تقرر  ما يلي :

تغيي2 اسم الشركة.

 تعديل غرض الشركة.

األسهم  تحويل  على  السصديق   

السالية.

للسيد ياسين اعطور   
ً
سه ا  512

لصالح السيد مح د حاضر.

للسيد ياسين اعطور   
ً
سه ا  592

لصالح السيدة فاط ة الزهراء فكاك.

الجديد  األسا�صي  النظام  اعس اد 

للشركة ذات املسئولية املحدودة بعد 

وفول الشركاء الجدد السيد مح د 

الزهراء  فاط ة  والسيدة  حاضر 

فكاك.

ياسين  السيد  املدير  اسسقالة 

اعطور تعيين السيدة فاط ة الزهراء 

فالحياتها  وتحديد  مديرة  فكاك 

قابلة  سنة  ملدة  للشركة  جديدة 

والخدمات  الشركة  توقيع  منح  يسم 

فاط ة  السيدة  لل ديرة  املصرفية 

السصرف  خالل  من  فكاك  الزهراء 

ب صردها.          

-) وقد تم اإليداع القانوني بكسابة 

الضبط لدى هيئة املحك ة السجارية 

أغسطس   (8 بساريخ  وذلك  باكادير 

2)2) تحت رقم  96216.  
من اجل النسخة

والبيان
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KELOWNA     شركة
محل تجاري كائن برقم 152 الحي 

املح دي اكادير

العادي  غي2  العام  الج ع  خالل 

تم   (2(2 أغسطس   1( املنعقد يوم 

اتخاذ القرار بشان السغيي2ات السالية:   

1 تصويت الحصص:

تم تصويت الحصص ك ا يلي:

 522 تصويت السيد عبدهللا بدوح 

حصة التي ي لكها من الشركة لصالح 

السيد هشام امغار.

تبعا لسصويت الحصص هذا يصبح 

الشكل  على  الشركة  راس ال  توزيع 

السالي:
-السيد    هشام   امغار  522 حصة.

بغور                                                     هللا  عبد  -السيد 

522 حصة.

) تعيين مسي2 جديد لشركة:

امغار  هشام  السيد  -تعيين 

ك سي2ين  بغور  هللا  عبد  والسيد 

مشاركين بسوقيعات مخسلصة لشركة  

وذلك ملدة غي2 محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 23   28 بساريخ  باكادير  السجارية 

2)2) تحت رقم 96175.
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  MOUHNI CARS
 Société à responsabilité       

 limitée
 Au Capital de :  100.000,00        

DH
 Siège Social : N°14 KISSARIAT
 ALBARAKA AVENUE HASSAN
 II HAY HASSANI TAGHZOUT

 INEZGANE
تغيي2ات

الج ع  محضر  –بـ ـوجـب   1
 12 بساريخ   العام االستنائي املنعقد 

أغسطس 2)2)  تقرر ما يلي :
االجس اعية  الحصص  تصويت   -

على الشكل السالي:
موهني  ح يد  للسيد  522حصة 

لصائدة الرشيد رحيل. 
موهني  ح يد  السيدين   تعيين 
والرشيد رحيل مسي2ين للشركة ملدة 

غي2محدودة.
اإلداري  املنصرد  اإلمضاء  تخويل 
والرشيد  موهني  ح يد  لل سي2ين 

رحيل.
مشت2ك  والبنكي  املالي  السوقيع 
بين السيدين ح يد موهني والرشيد 

رحيل
القانوني  اإليداع  تم  وقد   (-
املحك ة  هيئة  لدى  الضبط  بكسابة 
 (6 بساريخ  وذلك  بانزكان  اإلبسدائية 
أغسطس  2)2) تحت رقم  1125.       

من اجل النسخة

والبيان
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA

 MESSALOGI TRANS
SARL

تعــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
الج ع  ملقسضيات  طبقا 
شركة  ألعضاء  االسسثنائي  العام 
MESSALOGI TRANS SARL   بساريخ 

17 أغسطس2)2)  تقرر ما يلي: 
ياسين  السيد  تصويت حصص   -
حصة   522 في  واملحددة  بوراس 

لصائدة السيد ابراهيم بن داهم.

شركة  من  الشركة  تحويل   -

شركة  إلى  املسؤولية  محدودة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

بن  إبراهيم  السيد  تعيين   -  

داهم ك سي2 وحيد للشركة ملدة غي2 

محددة.

الصصل  على  تعديالت  إدخال   -

السادس و الثاني عشر من القانون 

األسا�صي .

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع   -

بانزكان  االبسدائية  املحك ة  لدى 

رقم  تحت  سبس 223)2)   ( بساريخ 

.1147
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شركة كوبن نيكوس انترنسيونال

 ش م م 

املقر االجس اعي رقم 71 شارع

 الدار البيضاء B1  املنطقة 

الصناعية  الدشي2ة 

تصويت الحصص

ب قس�صى العقد العرفي املؤرخ 2) 

حصة  تصويت122  تـم  يوليو2)2), 

للسيد قطني موالي والسيد بنس ينة 

عبد هللا الى السيد الونزاري مح د  . 

تسيــر الشركــة   : الشركــة  تسييـــر  

مـن طرف السيد الونزاري مح د  ملدة 

غي2 محــدودة.

بكـسـابة  القانوني  االيداع  تــم 

االبسدائية  املحك ــة  لدى   الضبط 

بانزكان  بساريخ 9) يوليو2)2)  تحت 

رقــم 5)11.

ب سابة مقسطف و بيــان 

355 P
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ديوان األسساذ ح داوة أمين 

موثق 

شارع الجن2ال الكساني ع ارة نوفي2ي رقم 8 

الطابق الثاني أكاد ير

(أمام مقر واليةأكاد ير) 

الهاتف :

25-/ 25-(8-28-2(-22 /22-22-28-(8-25

(8-28-21-22

الصاكس : 8-25)-22-22-28

 R.A MOTOR شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها : 5.222.222.22 درهم 

الكائن مقرها االجس اعي برقم 

)24/2 شارع املقاومة طنجة

مسجلة بالسجل السجاري باملحك ة 

السجارية بطنجة تحت رقم 1295

في  مؤرخ  عقدرسمي  Iب وجب   -

2)2)/21/28تقرر ما يلي :

الف(52.222)  خ سين  بيع 

لسيدة  امل لوكة  اجس اعية  حصة 

الح ام  والسيدة  دينا  الح ام 

 R.A املس اة  الشركة  في  ج يلة 

مسؤولية  ذات  شركة   MOTOR

 AL  محدودة،لصائدة الشركة املس اة

MAGHRIBIA LIL ISTITMAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد 

بنسبة (49.999) تسعة و أربعين الف 

حصة  وتسعين  وتسعة  وتسع ائة 

اجس اعية وبنسبة حصة اجس اعية 

واحدة لصائدة السيد علي الركيبي.

الج ع  محضر  ب وجب   -II

بساريخ  املنعقد  االسسثنائي  العام 

2)2)/21/28 تقرر ما يلي :

الح ام  السيدة  اسسقالة  قبول 

ج يلةمن  الح ام  والسيدة  دينا 

منصبه ا ك سي2تين لشركة املس اة 

R.A MOTOR شركة ذات مسؤولية 

محدودة.

تعين السيد علي الركيبي ك سي2 

 R.A MOTOR وحيد للشركة املس اة

شركة ذات مسؤولية محدودة ملدة 

غي2 محدودة مع كامل الصالحيات 

 تحيين النظام األسا�صي للشركة.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

بطنجة  السجارية  باملحك ة  السجاري 

/تحت رقم   (2(2 سبس 23   4 بساريخ  

22522) سجل تجاري رقم 1295.
للخالفة والبيان

356 P

Cabinet  IDJAMAA CONSEILS

 Siège social : N°724, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél :26-6(-64-1(-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com 

SOBRA PLAST
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

أغسطس2)2)    12 في  املنعقد 

تغيي2ات  احدات  ب وجبه  تم  والذي 

شركة    SOBRA PLAST بشركة 

رأس الها    محدودة  مسؤولية  ذات 

ومقرها  درهم،      122.222,22

بيوكرى،ازدو،  طريق  هو  االجس اعي 

امام االي ن،بيوكرى.

حيت تقرر مايالي :

السيد  من  حصة   222 تصويت 

إبيهي  السيدة  الى  ابراهيم  شكري 

نادية.

تحيين القانون االسا�صي للشركة.

فالحيات.

القانوني باملحك ة   اال يداع   تم  

فاتح  في  النزكان  االبسدائية 

سبس 223)2)  تحث  رقم 1421.  

357 P

WOOD ALHAMBRA
االسسثنائي  العام  الج ع  محضر 

االسسثنائي  العام  الج ع  ب قس�صى 

قرر   (2(2 16يونيو  في  املؤرخ 

مساه و الشركة ما يلي : 
زيراوي  رجاء  السيدة  -1تصويت 

إلى السيد جوميز دياز جوزيه لويس 

الذي يقبل منها خ سة وثالثين ألف 

تبلغ  حصة بقي ة اس ية   (25222(

عشرة دراهم لكل منها .

اسسقالة املسي2ة السيدة رجاء   (-

دون   
ً
نهائيا ذمتها  وإبراء   ، الزيراوي 

تحصظ عن فت2ة إدارتها.

-2 تحيين النظام األسا�صي

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

أغسطس2)2)   (7 بساريخ  باكادير 

تحت رقم 6)959.   
للخالفة والسذكي2

قبال حسن

358 P

 STE ITALFISH

  SARL A.U

ب وجب محضر الج ع العام غي2 

 (2(2 أغسطس    (8 العادي بساريخ 

تقررمايلي:

- زيادة رأس املال من 122222.22 

درهم الى  5222.222.22  درهم وذلك 

درهم    49222.222.22 مبلغ   بدمج 

نقدا.

القانون  من  و7   6 الصقرة  تغيي2 

األسا�صي للشركة.

األسا�صي  القانون  تحديت 

للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

الضبط باملحك ة اإلبسدائيةبطانطان 

تحت رقم    (2(2 سبس 23   ( بساريخ 

.157/(2(2

359 P

شركة تيك باوور  

ش.م.م بشريك وحيد

برأس ال قدره : 122.222.22 درهم

تجزئة رقم 1258 الحي الصناعي ايت 

ملول

العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

 5  : بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

املصادقة  ت ت   ، أغسطس2)2) 

باإلج اع على املقت2حات اآلتية :

الشركة  رأس ال  من  -الرفع 
الى  درهم   522.222.22 من 
مع  وذلك  1222.222.22درهم 
522.222 درهم   تض ين األرباح ملبلغ 
مع إنشاء 5222 حصة  جديدة بقي ة 
درهم كلها من نصيب الشريك   122

الوحيد : رميلي عبدهللا.  
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  بانزكان     االبسدائية  
 : رقم  عدد  تحت  أغسطس2)2)  

.122(/(2(2
مقسطف قصد االشهار 

360 P

شركة مخبزة و حلويات كلمنتين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

Ice : 001518754000004
رأس مالهــا :   22.222).1 درهــم
املقر االجس ــاعي :  رقم )5-8-1 
الطابق األر�صي اقامة افران حي 

الحسن الثاني الحي الصناعي اكادير 
ب قس�صى العقد العرفي املؤرخ  ب 
تم تعيين السيد  18 أغسطس2)2) 
اشكصور  اوت ا عبد الرحيم والسيد  
مخ3زة  لشركة  ك سي2ين  هشام 
 18 من  ابسداء  كل نسين  وحلويات 
22 سبس 23  الى غاية  أغسطس2)2) 

.(2(1
بكـسـابة  القانوني  اإليداع  تــم 
باكادير  السجارية  باملحك ــة  الضبط 
رقـم  تحت  سبس 223)2)    ( بساريخ 

.  961((
ب ثابة مقسطف و بيــان 

361 P

سيرما طرونس
  ش.م.م.ش.و

SERMA SARL AU 
دوار الخربة ج اعة واد الصصاء 

اشسوكة ايت باها
1 - ب قس�صى محضر الج ع العام 
االسسثنائي بساريخ 17 أغسطس2)2) 

تقرر مايلي:
-  قبول اسسقالة السيد لبحي2ي   

ع اد من تسيي2 الشركة
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-تعيين السيد لبحي2ي نورالدين   
أما  محددة  غي2  ملدة  للشركة  مسي2 

السوقيع البنكي فينسب له.
-قبول النظام األسا�صي الجديد    

للشركة .   
-) وقد تم اإليداع القانوني بكسابة 
االبسدائية   املحك ة  لدى  الضبط 
 2 بساريخ   1415 رقم  تحت  بانزكان 

سبس 223)2).
للخالفة والبيان

عن املسي2

362 P

EVOULUTION COPMTA
Fiduciaire & Conseil

Tel : 2622 226 472

شركة تزيمــــــولـــــت
شركة محدودة املسؤولية

 رأس الها : 2.222.222,22  درهم
مقرها االجس اعي : شقة 21 ع ارة 
45 زنقة العقاد حي الداخلة اكادير

ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ في8) 
أغسطس 2)2)  قرر مساه و شركة 

تزي ـــولـت مايلي:
عقي  السيدين:  من  كل  تعيين 
ك سي2ين  ياسين  وعقي  لحسن 
االجس اعي  السوقيع  مع  للشركة 
والبنكي الحد املسي2ين السيد لحسن 

عقي أو السيد ياسين عقي. 
تحيين القانون األسا�صي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 
 (2(2 سبس 23   22 بساريخ  باكادير  

تحت رقم 9)961.
363 P

 STE RTL TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤلية املحد ودة
رأس ا لها 122222 د رهم

املقر اإل جس ا عي : رقم 56) بلو ك 4 
الطا بق ) الو فا ق الصغي2 بنسر كاو 

أكادير
الشريك  محضرقرار  ب وجب 
4) أغسطس  الوحيد املنعقد بساريخ 

2)2) ت ت املصادقة على ما يلي :

تحويل املقر االجس اعي الى العنوان 

السا لي :
شارع  57 رقم   27 رقم   شقة 

 عبد هللا كنون حي السالم أ كادير

تحين القانون األسا�صي للشركة

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   (2(2  /29/27 بساريخ  باكادير 
رقم 96162.

364 P

تري سيستيم ش.م.م.ش.و
TRI SYSTEME 

SARL AU

مقرها االجس اعي  : 
رقم ))9 مكرر،الحي الصناعي ،

ايت ملول

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

العام  الج ع  انعقد   ،21/21/(218

االسسثنائي و تقرر ما يلي  :

تحويل املقر االجس اعي للشركة   -

إلى دوار تكاض سيدي بيبي اشسوكة 

ايت باها
تسعون  ب بلغ  مال  رأس  زيادة   -

ألف درهم (92.222,22) نقدا لرفعه 

إلى مائة ألف درهم (122.222,22) ، 

وخلق تسع ائة (922) حصة

اس ية  بقي ة  اجس اعية جديدة 

لكل  درهم)   122) قدرها مائة درهم 

واحد منها

: يسعهد بتسيي2 الشركة  - التسيي2 

إلى السيد لهواري مصطصى ملدة غي2 

محددة.

ينسب للسيد   : السوقيع البنكي   -

لهواري مصطصى

قبول النظام األسا�صي الجديد   -

للشركة.

) - وقد تم اإليداع القانوني بكسابة 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   21/28/(2(2 بساريخ  بانزكان 
رقم 1291،

للخالفة و البيان

عن املسي2

365 P

STE FK MASSIF

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 6.222.222 درهم

مقرها : كلم 1 طريق تارودانت

ايت ملول

س.ت : 289

العام  الج ع  ملشاورات  طبقا 

يوليو   (2 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

2)2)، تقرر ما يلي :

نقل املقر االجس اعي للشركة :

طريق   1 كلم   : العنوان  من 

تارودانت ايت ملول.

إلى العنوان : رقم 2 الطابق الثاني 

بلوك E ع ارة تيصاوين أكادير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 23   2 بساريخ  بأكادير  السجارية 

2)2) تحت رقم 2)961.

366 P

»XTREM GROUP « شركة

شركة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها 22.222,22 درهم

الطابق الثالث رقم2 بلوك ) رقم 

251 شارع الحسن الثاني ايت ملول 

إنزكان

رقم السجل السجاري : 16787

ب قس�صى العقد العرفي املؤرخ   .1

يوم 5) أغسطس 2)2) بانزكان٬ قد 

تقرر ما يلي :

-اسس رار نشاط الشركة رغم أن 

رؤوس األموال الخافة اقل من رأس 

املال االجس اعي.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بانزكان 

تحت رقم   (2(2 شسنن23   21 بساريخ 

.142(/ (2(2
مقسطف من أجل اإلشهار

367 P

STE NOBLE BUSINESS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية للشريك 

الوحيد
راس الها  : 122.222,22 درهم

تغيي2
ب قس�صى عقد عرفي املؤرخ بساريخ 

على االتصاق  تم   (2(2 يوليو   (7 

ما يلي :

قرراملسي2 الوحيد للشركة إمسداد 

لغرض الشركة

تعديل القانون األسا�صي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

26 أغسطس  السجارية بأكادير بساريخ 

2)2) تحت الرقم 22)95.

368 P

BOUZ SUD
SARL AU

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

قرر الشريك الوحيد   16/27/(2(2

مايلي :

بالعنوان  للشركة  فرع  إنشاء   -

انشادن،  تن نصور  دوار   : السالي 

اشسوكة ايت باها

تعيين السيد بوالزيت الحسين   -

مسي2 الصرع ملدة غي2 محددة.

القانوني  اإليداع  تم  وقد   -  (

املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة 

 1(88 رقم  تحت  بانزكان  االبسدائية 

بساريخ 2)2)/19/28.
للخالفة و البيان

عن املسي2

369 P

السيد امبارك الحريري

رقم 1، اميكال فسح، سيدي افني

عقد التسيير الحر
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

السيد  بين  وامل23م   ،(2(2 يوليو   9

للبطاقة  الحامل  الحريري  امبارك 

الوطنية رقم J82149، والسيدين :

الحامل  الج23اوي  السالم  عبد 

.JD282 للبطاقة الوطنية رقم
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للبطاقة  الحامل  املجاطي  حسن 
.JD48929 الوطنية رقم

الثاني،  الطرف  يسي2  وب وجبه 
ج يع األفل  في إطار التسيي2 الحر، 
مقهى  عن  عبارة  هو  الذي  السجاري 
ومطعم واملسواجد باملحل رقم 44/41 
افني،  سيدي  الثاني،  الحسن  شارع 
)1 شهرا تبسدئ من فاتح  وذلك ملدة 
21 يوليو  2)2) وتنسهي في  أغسطس 

.(2(1
370 P

 SOCIETE DALWA «
» CONSTRUCTION

S.A.R.L
ICE : 001884703000092

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رأس الها 22.222) درهم

املقر االجس اعي : رقم )1 زنقة 
إداولسيت حي أفراك - تيزنيت

سجل تجاري رقم :77)2
تعديالت في القانون األسا�صي 

للشركة
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
أغسطس   12 في  املؤرخ  للشركاء 

2)2)، تقرر ما يلي :
السيد  املرحوم  وفاة  إثبات   -
مالك  و  شريك  الحياة،  الحسن 
بساريخ اجس اعية،  حصة   1222 
5 أكسوبر219)، و توزيع حصسه على 

ذوي الحقوق.
السصديق على السوزيع الجديد   -

لرأس املال.
من   7 و   6 البندين  تعديل   -

القانون األسا�صي.
- أن تظل الشركة ملزمة بالسوقيع 

الوحيد للسيد عبد هللا دريــوش. 
- املحضر مسجل في تيزنيت بساريخ 
18 أغسطس 2)2) تحت رقم 4496.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   -
الضبط باملحك ة االبسدائية بسيزنيت 
رقم  تحت   ،(8/28/(2(2 بساريخ 

.622
ملخص قصد النشر

371 P

شركة الفيرم دو غيسر
ش.م.م

الج ع  محضر  )1ب قس�صى 

بساريخ  املنعقد  االسسثنائي  العام 

2)2)/8/28) قرر مساه و الشركة 

ما يلي  :

قانون  من   26 البند  -تعديل 

السجارية  السنة  تبدأ  الشركة حيث 

من 21 أكسوبر و تنسهي 22 سبس 23.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بانزكان  االبسدائية 

2)2)/24/29 تحت رقم )142. 

372 P

 »PHARMAPOINT« شركة
ش.م.م 

رأس الها 122.222.22 درهم

املقر االجس اعي :مكسب رقم5 الطابق 

الثاني رقم 2244, ع ارة برج الحي,

الحي املح دي أكادير.

تصويت حصص اجس اعية وتعيين 
مسي2 جديد

الج ع  محضر  ب وجب 

يوم  املوقع  االسسثنائي  العام 

بأكاديريوم  واملسجل   25/29/(2(2

شركة  شركاء  قرر   27/29/(2(2

“PHARMAPOINT”ش.م.م ما يلي :

تصويت 722 حصة اجس اعية التي 

لصائدة  سهام  زهي2  السيدة  ملك  في 

الحامل  املجيد  عبد  كباش  السيد 

.BH(15891 لبطاقة السعريف رقم

سهام  زهي2  السيدة  اسسقالة 

شركة  ك سي2ة  منصبها  من 

ش.م.م،   »PHARMAPOINT«

املجيد  عبد  كباش  السيد  وتعيين 

مسي2ا جديدا ملدة غي2 محدودة.

من   16  &   7  -  6 تغيي2 الصصلين 

القانون األسا�صي على الشكل السالي :

-السيد كباش عبد املجيد = 722 

حصة اجس اعية

- السيدة زهي2 سهام= 222 حصة 

اجس اعية

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

يوم 2)2)/29/29 تحت رقم 96179.

ب ثابة مقسطف وبيان.

373 P

IRCARGO TRANS

» إركاركو طرونس «

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس شركة   
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

شركة  تأسيس  تم   (6/28/(2(2

ذات املسؤولية املحدودة 

خصائصها كالسالي  :

- التس ية  : » إركاركو طرونس » 

في  مقاول   : االجس اعي   الهدف   -

نقل البضائع لحساب الغي2 

 ،687( رقم   : االجس اعي  املقر   -

شارع ادرار، الس سية ،ايت ملول 

- املدة  : 99 سنة.

درهم   122222,22 الرأس ال   -

1222 حصة اجس اعية  مقس ة على 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة, 

 : كالسالي   الشركاء  على  مقس ة 

حصة   522 راشيد  اخري�صي  السيد 

اجس اعية, السيدة ايت فالح الهامة 

522 حصة اجس اعية,. 

: يسعهد بتسيي2 الشركة  - التسيي2 

إلى السيد اخري�صي راشيد ملدة غي2 

محددة.

ينسب للسيد   : السوقيع البنكي   -

اخري�صي راشيد

) - وقد تم اإليداع القانوني بكسابة 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بساريخ   1448 رقم  تحت  بإنزكان 

السجاري  والسجل   ,28/29/(2(2

رقم 1241).
للخالفة و البيان

عن املسي2

373 P

 STE LIMA FOOD

 COMPANY
SARL

Capital de : 100.000 ,00 DH

 Adresse : QUARTIER

 ATAAOUNE RUE MEDIA S/N

LAAYOUNE
رفع رأس ال الشركة

بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

في  تحويل  وضع  تم   26/27/(2(2

الشكل القانوني و تصويت الحصص.

 STE LIMA FOOD  : التس ية 

COMPANY SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة 

املوضوع : تصويت الحصص

تحويل في الشكل القانوني

حي السعاون زنقة   : املقر الرئي�صي 

مدية بدون رقم العيون.

522 حصة  :تم تصويت  الرأس ال 
في ملك السيد :عبد الرح ان الغازي 

:عبد الرح ان عياش  لصائدة السيد 

في  درهم   122.222 رأس ال  ليصبح 

ملك السيد :عبد الرح ان عياش.

الضبط  بكسابة  القانوني  اإليداع 
بالعيون  االبسدائية  باملحك ة 

رقم  تحت   (8/27/(2(2 بساريخ 

رقم  تجاري  سجل   1652/(2(2

.(54(2

374 P

STE HAJINE FRUIT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شريك وحيد
رأس الها 100.000،00 درهم

دوار تن منصوار انشادن اشسوكة 

ايت باها

تأسيس شركة
- ب قس�صى عقد عرفي أنجز بساريخ 

شركة  تأسيس  تم   (4/28/(2(2

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد ذات الخصائص السالية : 
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 SARL فروي  حاجين   : التس ية 

AU

محدودة  شركة   : الشكل   -

املسؤولية ذات شريك وحيد . 

 الهدف : 

تجارة الصواكه و الخضر

تجارة مخسلصة

االسسي2اد و السصدير

املقر االجس اعي : دوار تن منصوار 

انشادن اشسوكة ايت باها.

املدة : 99 سنة.

درهم   122.222.22  : الرأس ال 

مقس ة الى 1222 حصة بقي ة 122 

درهم لكل حصة.

الشركاء ومساه تهم : 

 1222 حاجين  بل حرز  السيد   

حصة 122.222 درهم.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم  ب- 

الضبط باملحك ة االبسدائية بانزكان 
تجاري  سجل   28/29/(2(2 بساريخ 

رقم 1222) بساريخ 2)2)/28/29
من اجل النشر والبيان

املسي2 بالشراكة 

376 P

أيمناس طرونس
ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

شركة  تأسيس  تم   (6/28/(2(2

ذات املسؤولية املحدودة دات شريك 

وحيد خصائصها كالسالي  :

- التس ية : » أي ناس طرونس “

نقل األفراد لحساب   -  : الهدف   -

الغي2 ،

ايت  مركز   : االجس اعي   املقر   -

ع ي2ة ،اشسوكة ايت باها.

- املدة : 99 سنة.

درهم   122.222.22 الرأس ال   -

1222 حصة اجس اعية  مقس ة على 

من فئة 122 درهم للحصة الواحدة، 

للشريك الوحيد :

السيد السكوتي عبدهللا .

: يسعهد بتسيي2 الشركة  - التسيي2 

إلى السيد السكوتي عبدهللا ملدة غي2 

محددة ، أما السوقيع فينسب له.

-) وقد تم اإليداع القانوني بكسابة 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

تحت   28/29/(2(2 بساريخ  بانزكان 
رقم  السجاري  والسجل   ،1449 رقم 

.(1242
للخالفة و البيان

عن املسي2

377 P

صوماكوا صحارى
شـركـة محدودة املسؤولية

رأس الها االجس اعي :122.222,22 

درهم

املقر االجس اعي :ساحة بئ2 انزران 
رقم 18 سوق الجاج العيون

العام  الج ع  محضـر  ب قـسـ�صى 

يوليو   12 ب  الـ ؤرخ  االسسثنائي 

2)2)، تقــرر مـا يلي :

على  اجس اعية  حصة   571 هبة 

574 حصة التي ي سلكها السيد أح د 

بوعيدة لصائدة ابنسه مريم بوعيدة؛

املوافقة على االنسة مريم بوعيدة 

كشريكة جديدة؛

البـنــد السـادس الحصص  تـــغييــر 

الرأس ـال االجس ـاعـي مـن  و الـســـابـع  

الـقـانـون األسـاســي.

وتـغييـرالقانون األسـاســي  تحديث 

القديم للشـركة؛

باملـحك ة  الـقانـونـي  اٳليــداع  ثـم 

 12 بسـاريـخ  بالعيون  االبسدائية 

أغسطس 2)2) تحـت رقـم 6)18.
قـــصــد الـــنــشـــر

378 P

JIBOLI
بالقنيطرة  عرفي  عقد  ب قس�صى 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تح ل  والتي  محدودة 

السالية :

JIBOLI : التس ية

SARL : الصيغة القانونية

الهدف االجس اعي : 

م23مج ك بيوتر، محلل، مص م.

االستشارات اإلدارية.

اسسي2اد تصدير (تاجر أو وسيط).

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

مقس ة إلى 122 حصة من فئة 122 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل السالي :

 224 علو  مح د  �صي  السيد 

حصة.

 222 بني ينة  ابرهيم  السيد 

حصة.

السيد أيوب املشاط 222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شارع أنوال   (2  : املقر االجس اعي 

 4 رقم  مكسب   11 فلوري  إقامة 

مي وزة القنيطرة.

التسيي2 : السيد �صي مح د علو.

رقم السجل السجاري : 55755.

379 P

 TRANSPORT GOLDEN

LUXE RABAT
SARL AU

بالرباط  عرفي  عقد  ب قس�صى 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تح ل 

الخصائص السالية :

 TRANSPORT  : التس ية 

GOLDEN LUXE RABAT

SARL AU : الصصة القانونية

نقل  مقاول   : االجس اعي  الهدف 

األشخاص.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   122

على الشكل السالي :

احدو  ادعلي  مصطصى  السيد 
1222 حصة.

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

السجل السجاري.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
الطابق   5 رقم   : االجس اعي  املقر 
زنقة ضاية عوا أكدال   11 ع ارة   (

الرباط.
ادعلي  مصطصى  السيد   : املسي2 

احدو.
السجل السجاري : 145527.

380 P

STUDY VISION
SARL AU

ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
شركة   تأسست  قد   (2(2 يوليو   (
تح ل  والتي   STUDY VISION

الخصائص السالية :
 STUDY VISION  : التس ية 

SARL AU
ذات  شركة   : القانونية  الصصة 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
االستشارة   : االجس اعي  الهدف 

والسوجيه وتوظيف الطلبة دوليا.
 122.222  : الشركة  رأس ال 

درهم.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
زنقة  مكرر   (  : االجس اعي  املقر 

لبنان رقم 2 املحيط الرباط.
التسيي2  مه ة  أنيطت   : التسيي2 
غي2  لصت2ة  حجر  هارون  السيد  إلى 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
لدى  السجاري  بالسجل  القانوني 

املحك ة السجارية بالرباط.
رقم السجل السجاري : 145545.

381 P
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DOMAINE DU BON LAIT

ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

قد تأسست شركة    (2(2 مارس   11

والتي   DOMAINE DU BON LAIT

تح ل الخصائص السالية :

 DOMAINE DU BON : التس ية

LAIT

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف االجس اعي : 

واملزارع  األرا�صي  اسسغالل 

الزراعية واملزارع.

إنساج وتسويق الحليب ومنسجات 

األلبان.

الحيوانات  وبيع  املاشية  تربية 

الحية ومنسجات الث2وة الحيوانية.

اسسي2اد وتصدير املاشية واملعدات 

الزراعية.

زراعة األشجار، تربية الدواجن.

 122.222  : الشركة  رأس ال 

درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة  مكرر   (  : االجس اعي  املقر 

لبنان رقم 2 املحيط الرباط.

التسيي2  مه ة  أنيطت   : التسيي2 

غي2  لصت2ة  الحسين  كسار  السيد  إلى 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  السجاري  بالسجل  القانوني 

املحك ة السجارية بالرباط.

رقم السجل السجاري : 145612.

382 P

IMAG

شركة ذات املسؤولية املحدودة

الرأس ال : 6.222 درهم

املقر االجس اعي : 71، زنقة عالل

بن عبد هللا الدار البيضاء

للج ع  العرفي  العقد  ب قس�صى 

العام االسسثنائي املؤرخ ب 19 ف23اير 

ذات  الشركة  شركاء  قرر   (2(2

املسؤولية املحدودة IMAG ما يلي :

 JOHN SENOUF تبين أن السادة

 GUY و   DAVID SENOUF و 

 PAUL وبعد وفاة السيد   ،SENOUF

 ROSE السيدة  وأمه   SENOUF

وبعد تنازل ع هم عن   BENCHAYA

حصسه في املي2اث لصالحهم، أفبحوا 

الشركة  لرأس ال  الوحيدين  الورثة 

اسس رارية  قرروا  ك ا  بالكامل، 

الشركة في ا بينهم.

من  الشركة  شكل  تحويل  قرار 

ذات  شركة  إلى  مجهولة  شركة 

مسؤولية محدودة.

الجديد  األسا�صي  النظام  اعس اد 

لشركة ذات مسؤولية محدودة بدال 

من النظام األسا�صي القديم للشركة 

املجهولة.

JOHN SENOUF السيد   تعيين 

والسيد DAVID SENOUF ك سي2ين 

للشركة لصت2ة غي2 محددة.

وفقا  املسي2ين  فالحيات  ت ديد 

ملادة 15 من النظام األسا�صي املعدل.

املحافظة على تاريخ إقصال السنة 

من  بالرغم  ديس 23   21 في  املالية 

السغيي2 في شكل الشركة.

لشكل  النهائي  بالسغيي2  االعت2اف 

رأس ال  مبلغ  وتحويل  الشركة 

إلى  الصرن�صي  الصرنك  من  الشركة 

الدرهم املغربي.

إلك ال  الصالحيات  تحديد 

اإلجراءات الرس ية.

طرف  من  القانوني  اإليداع  تم 

البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   ( بساريخ 

.744696
لإليداع والنشر

383 P

JNANE TINEGMA شركة
ش.م.م

قبيلة ايت اوربيل، الج اعة القروية

ايت اوربيل، دوار ايت ح و اعراب

ايت الشيخ فرايش، الخ يسات

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ب قس�صى عقد عرفي املؤرخ بس ارة 

تأسيس  تم   (2(2 يوليو  فاتح  يون 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخصائص السالية :

 JNANE TINEGMA  : التس ية 

ش.م.م.

الهدف االجس اعي :  فندق او رياض.

ايت  قبيلة   : االجس اعي  املقر 

ايت  القروية  الج اعة  اوربيل، 

ايت  اعراب  ايت ح و  دوار  اوربيل، 

الشيخ فرايش، الخ يسات.

املدة : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

قدره  مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

 1222 إلى  مقس ة  درهم   122.222

حصة اجس اعية قي ة الواحدة 122 

ج يعها مكستبة ومحررة من  درهم، 

طرف الشركاء ك ا يلي :

السيدة ليلى اليسم : 522 حصة.

السيد وديع العيا�صي : 522 حصة.

ت ثل  التي  الحصص  مج وع 

الرأس ال االجس اعي : 1222 حصة.

ليلى  السيدة  تعيين   : التسيي2 

العيا�صي  وديع  والسيد  اليسم 

ك سي2ان للشركة ملدة غي2 محدودة.

تقييد  تم  القانوني  اإليداع 

الشركة بالسجل السجاري لل حك ة 

فاتح  يوم  بالخ يسات  االبسدائية 

أغسطس 2)2) تحت رقم 9259).

384 P

SODOLINE شركة
ش.م.م

دوار والد سالمة الغرب، عين عسيق
ت ارة

الحل املسبق
العام  االجس اع  ملحضر  تبعا 
يوم بس ارة  املؤرخ   االسسثنائي 
شركة  شركاء  قرر   (2(2 يونيو   (9
محدودة  شركة   SODOLINE

املسؤولية ما يلي :
الشركة  املصادقة على حسابات 
 (219 ديس 23   21 يوم  املوقوفة 
الخسامي  الحساب  بيان  وكذلك 
ومنح   (2(2 يونيو   (9 املوقوف يوم 
املسي2ة السيدة دنيا معدور إبراء تام 

ونهائي على التسيي2.
 SODOLINE الحل املسبق لشركة
 (2(2 يونيو   (9 من  ابسداء  ش.م.م 
باملقر  السصصية  مقر  وتحديد 

االجس اعي.
عين  الغرب،  سالمة  والد  دوار 

عسيق، ت ارة.
معدور  دنيا  السيدة  تعيين 
 SODOLINE لشركة  ك صصية 

ش.م.م واملوافقة عليها.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية  املحك ة  لدى  السجاري 
تحت   (2(2 يوليو   17 يوم  بس ارة 

الرقم 2627.
385 P

ديوان األسساذ أح د العبا�صي
موثق

شارع موالي عبد الرح ان ع ارة ب
املكسب رقم 5 القنيطرة

الهاتف : 12.)25.27.27.4
الصاكس : 15.)25.27.27.4

SUPER GAN شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رأس الها : 122.222 درهم

مقرها : القنيطرة، 72، زاوية شارع 
إمام علي وزنقة مح د غرنيط
الطابق األر�صي، مسجر رقم 1

تأسيس
بديوان  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
بساريخ العبا�صي  أح د   األسساذ 
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القانون  تم وضع   ،(2(2 يوليو   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

خصائصها كالسالي :

 SUPER GAN شركة   : التس ية 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.

شراء،   : االجس اعي  الهدف 

واملواد  املنسجات  وتعبئة  بيع، 

العامة  البضائع واألغذية  الغذائية، 

وأدوات  معدات  واملشروبات، 

والخدمات  املنسجات  وكذا  البستنة 

التي ي كن أن تهم الزبائن.

الع ليات  ج يع  عام  وبشكل 

والعقارية  املنقولة  املالية  السجارية، 

املرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

املشار إليها أعاله.

مقرها االجس اعي : القنيطرة، 72، 

مح د  وزنقة  علي  إمام  شارع  زاوية 

مسجر األر�صي،  الطابق   غرنيط، 

رقم 1.

في  الشركة  رأس ال   : الرأس ال 

درهم مقس ة   122.222 مبلغ قدره 

قي ة  اجس اعية  حصة   1222 إلى 

الواحدة 122 درهم للحصة الواحدة 

مقس ة كالسالي :

السيدة كاني فاتن : 1222 حصة.

مج وع الحصص : 1222 حصة.

بسوقيع  الشركة  تسي2   : التسيي2 

غي2  ملدة  وذلك  فاتح  كاني  السيدة 

محدودة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير إلى 21 ديس 23.

األرباح : 5% لالحسياط القانوني.

السجل السجاري : تم تقييد الشركة 

بالسجل السجاري لدى كسابة الضبط 

باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة بساريخ 

رقم  إيصال  تحت   (2(2 سبس 23   9

.((9111(2218422
ملخص للنشر

األسساذ أح د العبا�صي

موثق

386 P

ENVIRO SOLUTIONS

SARL

تصويت الحصص 
إقرار النظام األسا�صي للشركة

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�صى 

تم تصويت ج يع   ،(217 أكسوبر   (2

ي لكها  التي  االجس اعية  الحصص 

شركة  في  السازي  الطاهر  السيد 

 ENVIRO SOLUTIONS SARL

رأس الها 122.222 درهم.

مقرها االجس اعي : 41 زنقة الزنبق 

بوسيجور   1( مسجر  نور  قيسارية 

رقم  السجاري  بالسجل  مسجلة 

.2225(9

لصالح السيد زهي2 الرمال.

اسسقالة السيد الطاهر السازي من 

مهامه.

وتعيين السيد زهي2 الرمال مسي2 

لشركة ذات شريك وحيد.

إقرار النظام األسا�صي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

البيضاء، في فاتح ف23اير 218) تحت 

رقم 656265.
من أجل الطبع والنشر

387 P

ENVIRO SOLUTIONS

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تغيي2 املقر االجس اعي
ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

تم   ،(215 يونيو   4 بساريخ  البيضاء، 

 : من  للشركة  االجس اعي  املقر  تغيي2 

الخامس  الطابق  الياقوت  لال  محج 

الشقة د إلى 41 زنقة الزنبق قيسارية 

الدار  بوسيجور،   1( مسجر  نور 

البيضاء.

القانون  من   4 املادة  تعديل 

األسا�صي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت   (215 سبس 23   9 في  البيضاء، 
رقم 18922.

من أجل الطبع والنشر

388 P

ENVIRO SOLUTIONS
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس شركة
ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بالدار 

البيضاء، بساريخ 2) مارس 214)، تم 

تنظيم قواعد للشركة ذات مسؤولية 

محدودة على النظام السالي :

 ENVIRO SOLUTIONS  : االسم 

SARL شركة ذات مسؤولية محدودة.

مخسلصة،  خدمات   : املوضوع 

دولية،  تجارة  وتصدير،  اسسي2اد 

ت ثيل العالمات السجارية...

املقر الرئي�صي : الدار البيضاء، 29، 

شارع لال الياقوت، الطابق الخامس، 

.D شقة

املدة : 99 سنة.

 122.222 في  محدد  الرأس ال 

حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

اجس اعية من 122 لكل واحدة.

من  مسي2ة  الشركة   : التسيي2 

والسيد  الرمال  زهي2  السيد  طرف 

الطاهر السازي.

في  مسجلة  الشركة   : التسجيل 

في البيضاء  بالدار  السجاري   السجل 

) أبريل 214) تحت رقم 9)2225.
من أجل الطبع والنشر

389 P

 SOCIETE LE CEDRE

LOUNGE
عقد تسيي2 حر

مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�صى 

ف23اير   12 بساريخ  البيضاء،  بالدار 

حر  تسيي2  عقد  وضع  تم   ،(2(2

على ينص  والذي  السجاري   لألفل 

ما يلي :

قام السيد أسامة الباشا الحامل 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
حر  تسيي2  عقد  ب نح   AB2(466E
 LE CEDRE شركة  مسي2  بصصسه 
مسؤولية  ذات  شركة   LOUNGE
محدودة ذات شريك وحيد، رأس الها 
 : مقرها االجس اعي  درهم،   122.222
5 مكرر زنقة قرطاج الطابق األر�صي 
مسجلة  راسين  حي  املعاريف، 

بالسجل السجاري رقم 72567).
مطعم  السجاري  األفل  نشاط 

وقاعة شاي.
البدوي  س ية  السيدة  لصالح 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.BL(62(48 رقم
 5 البيضاء  بالدار  الكائن  لل حل 
األر�صي  الطابق  قرطاج  زنقة  مكرر 
املعاريف، حي راسين، املقيد بالسجل 
السجاري رقم 72567)، ملدة 2) شهر.
لدى  القانوني  اإليداع  سيسم 

املحك ة السجارية بالدار البيضاء.
من أجل الطبع والنشر

390 P

KYO CHANNEL
SARL AU

رأس ال الشركة : 422.222 درهم
املقر االجس اعي : 26، املنطقة 

الصناعية )ZK 448 ابن خلدون 
عين عسيق، ت ارة

السجل السجاري : 2122)1
االسسثنائية  القرارات  ب قس�صى 
ف23اير   11 بساريخ  الوحيد  للشريك 

2)2) قرر ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

بن23اهيم  مح د  السيد  تعيين 
ك صصي للشركة.

بالعنوان  السصصية  مقر  تحديد 
منطقة القطاع الصناعي   26  : السالي 
ابن خلدون عين عسيق،   448  ZK(

ت ارة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 D2919 االبسدائية بس ارة تحت الرقم

بساريخ 9 سبس 23 2)2).
391 P
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شركة نادا بروديكسيون
ش.م.م

رأس الها : 12.222 درهم

املقر االجس اعي : الحي الجديد

الزنقة 8 رقم 1 مكرر، جرادة

العام  الج ع  محضر  ب وجب 

يوليو   (2 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

2)2) تقرر ما يلي :

تشطيب النشاط السالي :

الدراسة.

بيع اآلالت واملواد الصالحية.

إضافة األنشطة السالية.

أو  املخسلصة  األشغال  املساجرة، 

البناء.

تم تسجيل الشركة لدى املحك ة 

رقم1775  تحت  بوجدة  السجارية 

بساريخ 5) أغسطس 2)2).
عن املسصرف بالشركة

392 P

STE BOULA ELECTRAV
SARL - AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة - الشريك الوحيد

في بساريخ  عرفي  عقد   ب قس�صى 

إنشاء  تم   ،(2(2 أغسطس   17

ذات  لشركة  األسا�صي  القانون 

مسؤولية محدودة، الشريك الوحيد، 

م يزاتها ك ا يلي :

 STE BOULA  : التس ية 

ELECTRAV SARL - AU

الهدف :

أشغال مخسلصة والبناء.

الت2كيبات الكهربائية.

الرأس ال : 122.222 درهم.

الشركاء :

العربي بونيت 122.222 درهم.

املج وع : 122.222 درهم.

السيد  الشركة  يسي2   : التسيي2 

العربي بونيت ملدة غي2 محدودة.
املقر االجس اعي : 14 زنقة االشعري 

شقة 4 أكدال الرباط.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

بساريخ  145629 رقم  تحت   بالرباط 

8 سبس 23 2)2).
من أجل الطبع والنشر

393 P

MARBAH ACCOUNTING

SARL

 STE H2S HIGH SAFETY
SCAFFOLDING

SARL
رأس الها : 12.222 درهم

االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 

مارس   12 بساريخ  واملنعقد  للشركة 

2)2) السغيي2ات السالية :

إحالة حصص السيد رشد بوغابا 

السيد  حصة  إلى  سهم   24 البالغة 

عبد الحق منصور.

إحالة حصص السيدة إلهام تومي2 

السيد  حصة  إلى  سهم   22 البالغة 

عبد الحق منصور.

سلمى  السيدة  عينت   : التسيي2 

للشركة  وحيدة  ك سي2ة  فصريوي، 

ملدة غي2 محدودة.

العام على اسسقالة  وافق الج ع 

السيد رشد بوغابا.
تغي2 املقر إلى : 6 زنقة ازكزا شقة 9 

أكدال - الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 23   9 االبسدائية بالرباط بساريخ 

.(2(2

394 P

MARBAH ACCOUNTING

SARL

STE UPDATE SOLUTION
SARL AU

رأس الها : 12.222 درهم

االسسثنائي  العام  الج ع  قرر 

للشركة واملنعقد بساريخ 11 أغسطس 

2)2) السغيي2ات السالية :

رشيد  السيد  عين   : التسيي2 

عون، ك سي2 وحيد للشركة ملدة غي2 

محدودة.

العام على اسسقالة  وافق الج ع 

السيد مح د الحريزي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 23   4 االبسدائية بالرباط بساريخ 

.(2(2

395 P

STE CASHPRINT
SARL

 (7 ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ في 

شركة  تأسيس  تم  قد   (2(2 يوليو 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تح ل 

الخصائص السالية :

 STE CASHPRINT  : التس ية 

.SARL

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

املسؤولية املحدودة.

السجارة   : االجس اعي  الهدف 

الرقمي،  التسويق  اإللكت2ونية، 

الطباعة على املالبس وشحنها.

السجارة العامة.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

12.222 درهم مقسم إلى  الشركة في 

 122 بقي ة  اجس اعية  حصة   122

درهم للحصة موزعة كالسالي :

السيد زكرياء فسي�صي : 52 حصة.

السيد املهدي غبور : 52 حصة.

فسي�صي  زكرياء  السيد   : التسيي2 

رقم  الوطنية  البطاقة  رقم  الحامل 

HH (22521 وكذلك السيد املهدي 

غبور الحامل رقم البطاقة الوطنية 

.Z621252 رقم

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

املقر : 79 زنقة ابن سينا الشقة 14 

أكدال الرباط عند دومي سيل برو.

يسم اإليداع القانوني في املحك ة 

سبس 23   9 بساريخ  الرباط  السجارية 

رقم  السجاري  بالسجل   (2(2

.145697

396 P

STE CDG CAPITAL

�صي دي جي كابسال

شركة مساه ة

رأس املال : 922.222.222 درهم

املقر االجس اعي : ساحة موالي 

الحسن، برج املامونية، الرباط

السجل السجاري : 925)6

تغيي2 مسصرف
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

مارس   21 بساريخ  املنعقد  العادي 

2)2) قرر :

قبول اسسقالة السيد ياسين عبد 

الرزاق حداوي من مهامه ك سصرف 

باملجلس اإلداري.

تعيين السيد مح د أمين الصياللي 

والذي  اإلداري  باملجلس  ك سصرف 

تنسهي مهامه بانعقاد الج عية العامة 

لسنة 5)2).

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

ب دينة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

2)2) تحت  يوليو   16 الرباط بساريخ 

رقم 125569.
لإلشارة والبيان

397 P

STE POEYA
SARL

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات املوافصات السالية :

التس ية : STE POEYA ش.م.م.

املقر : 1) ساحة أبو بكر الصديق، 

شقة رقم 8، أكدال - الرباط.

النشاط السجاري :

مركز االتصال.

االستشارات اإلدارية.

االسسي2اد والسصدير.

املدة : 99 سنة.

درهم   122.222  : املال  رأس 

مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

السيد  بح لها  كاملة  مؤداة  درهم، 

والسيد  حصة   522 حازوت  دافيد 

البي2 ليصي 522 حصة.
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حازوت  دافيد  السيد   : التسيي2 

ملدة غي2 محدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

السجاري لل حك ة السجارية بالرباط 

تحت رقم 145672 بساريخ 9 سبس 23 

.(2(2

398 P

 STE MODULAR

 ALUMINIUM PROFILE

SYSTEM MAROC
SARL

السجل السجاري رقم 8671)1

ماي   15 تبعا لل حضر املؤرخ في 

 STE MODULAR لشركة   (219

 ALUMINIUM PROFILE SYSTEM
رأس الها  ش.م.م.   MAROC SARL

بهت  زاوية  الكائنة  درهم   522.222

 - أكدال   1 شقة   8 سبو،  ووادي 

الرباط تقرر ما يلي :

نهائيا  وتصصيتها  الشركة  إقصال 

طبقا لل ادة 28 من القانون األسا�صي 

ووادي  بهت  زاوية  ب قرها  للشركة 

سبو، 8 شقة 1 أكدال - الرباط.
إبراء السيد عبد الح يد الجابري 

ك صصي للشركة وإعصائه من مهامه.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم 124942 

بساريخ 16 يونيو 2)2).

399 P

STE RAYON CARRIERES
SARL

وعنوان مقرها االجس اعي : محج 

الرياض ع ارة رقم ) شقة رقم 12 

ال23يد املركزي حي الرياض الرباط
رقم السقييد في السجل السجاري 

62177

بيع الحصص وت ديد النشاط 
االجس اعي

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

بالرباط   (2(2 مارس   ( في  املؤرخ 

تقرر ما يلي :

بيع الحصص :

التي  للحصص  الكلي  تصويت 

 MAZAYA الشركة  ت سلكها 

برأس ال  حصة   9222  GROUPE

 INCO الشركة  وأيضا  الشركة 

SOLUTIONS

15222 برأس ال الشركة والسيد 

التي  حصة   6222 عبا�صي  مهدي 

ب وجب  الشركة،  برأس ال  ي سلكها 

الواقع  بحكم  العادية  الض انات 

MYCAPITAL الشركة  إلى  والقانون 

مزيان  مهدي  السيد  ي ثلها  التي 

الجديد  السوزيع  ليصبح  بلصقيه، 

لرأس ال الشركة كالسالي :

ي ثلها   MYCAPITAL الشركة 

السيد مهدي مزيان بلصقيه : 22222 

حصة ب 2.222.222 درهم.

15222 حصة   : القندو�صي أح د 

ب 1.522.222 درهم.

15222 حصة   : القندو�صي يونس 

ب 1.522.222 درهم.

ت ديد النشاط االجس اعي للشركة 

إلى :

نقل البضائع ع23 الطرق للحساب 

الخاص.

ب حك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو  فاتح  بساريخ  بالرباط  السجارية 

2)2) تحت رقم 4))125.

400 P

STE SOMAP ET SERVICE
SARL AU

وعنوان مقرها االجس اعي : املغرب 

العربي ب ) ع ارة م شقة رقم 4)، 

1422 القنيطرة
رقم السقييد في السجل السجاري 

45212
رفع رأس ال الشركة

وتحويل املقر االجس اعي للشركة
وت ديد النشاط االجس اعي للشركة

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

قرر   (219 يوليو   15 في  املؤرخ 

الشريك الوحيد ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  رفع 

درهم   422.222 درهم إلى   152.222

درهم ليصبح   (82.222 ب بلغ قدره 
رأس ال الشركة كالسالي :

قدره  ب بلغ  نونح  ح يد  السيد 

 4222 إلى  مقس ة  درهم   422.222

حصة من فئة 122 درهم.

الحالي  االجس اعي  املقر  تحويل 

للشركة من املغرب العربي ب ) ع ارة 

القنيطرة   1422  ،(4 رقم  شقة  م 

وجيه  أوالد  ل  بلوك   462 رقم  إلى 

القنيطرة.

تغيي2 النشاط االجس اعي للشركة 

كالسالي :

تاجر املواد الكي يائية.

وتركيب املعدات،  معالجة املياه، 

وفيانة وبيع املنسجات.

السداول.

اسسي2اد - تصدير.

الرملي،   : السطحية  املعالجة 

املعدن، وتطبيق الطالء.

النظافة  مواد  ج يع  تسويق 

والسنظيف.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

نوف 23 219) تحت رقم 72446.

401 P

 STE GABANA TRADE

 INTERNATIONAL &

CONSULTING
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

قد   (2(2 مارس   12 بساريخ  الرباط، 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 STE GABANA  : التس ية 

 TRADE INTERNATIONAL &

.CONSULTING

الهدف االجس اعي :

االستشارات اإلدارية.

(سيارة  وتصدير  اسسي2اد  تاجر 

جديدة ومسسع لة).

الت2ويج للعقار.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.

الزكاري مح د : 1222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

زنقة   ( ع ارة   2 شقة   : املقر 

ضاية عوا شارع بين الويدان أكدال 

- الرباط.

املسي2 : الزكاري مح د.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.144759

402 P

ائس انية أبعقيل

زنقة جبل تازكة، ع ارة 12، مكسب 1 - أكدال 

- الرباط

227.77.98.92

STE BTH EXPRESS
SARL AU

تأسيس شركة
 (8 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تقر إحداث شركة ذات   (2(2 يوليو 

وحيد  وشريك  محدودة  مسؤولية 

خصائصها كالسالي :

 STE BTH  : الشركة  تس ية 

.EXPRESS

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة وشريك وحيد.؟

الطرقي  النقل   : الشركة  نشاط 

للبضائع.

املقر االجس اعي :دوار أوالد بنافر 

الطابق الثالث   472 ع ارة   4 قطاع 

رقم 5 ت ارة.

املدة : 99 سنة.

درهم   122.222  : الرأس ال 

محررة بالكامل.
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وزع رأس ال إلى   : توزيع رأس ال 
1222 حصة قي ة كل منها 122 درهم 

في ملكية السيد ح زة بوطيب.
التسيي2 : السيد ح زة بوطيب.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
السجاري لل حك ة االبسدائية لس ارة 
تحت رقم 122662 بساريخ 9 سبس 23 

.(2(2
للخالفة والنشر

403 P

CONSFID SARL
 FIDUCIAIRE COMPTABLE - CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE SAKAN AL HADIT
SARL AU

71، زاوية شارع مح د الخامس 
وزنقة أزيالل الطابق الثالث

الدار البيضاء
على محضر الج عية العامة  بناء 
االسسثنائية املنعقدة في فاتح سبس 23 
 SAKAN AL HADIT لشركة   (2(2
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
ما  الشريك الوحيد قد قرر الشركاء 

يلي :
رفع رأس ال الشركة من 522.222 

إلى 47.522.222 درهم.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
تحت   (2(2 سبس 23   7 يوم  البيضاء 
بالسجل  واملقيدة   745265 رقم 

السجاري تحت رقم 289461.
404 P

CONSFID SARL
 FIDUCIAIRE COMPTABLE - CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE SOUSS BUILDING
SARL AU

41، شارع ع ر االدري�صي 
الدار البيضاء

على محضر الج عية العامة  بناء 
االسسثنائية املنعقدة في فاتح سبس 23 
 SOUSS BUILDING لشركة   (2(2
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشركاء  قرر  قد  الوحيد   الشريك 

ما يلي :

من  الشركة  رأس ال  رفع 
5.222.222 إلى 2.422.222) درهم.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
تحت   (2(2 سبس 23   8 يوم  البيضاء 
بالسجل  واملقيدة   745(2( رقم 

السجاري تحت رقم 715))).
405 P

CONSFID SARL
 FIDUCIAIRE COMPTABLE - CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE MODERN SPACE
SARL AU

71، زاوية شارع مح د الخامس 
وزنقة أزيالل الطابق الثالث

الدار البيضاء
على محضر الج عية العامة  بناء 
االسسثنائية املنعقدة في فاتح سبس 23 
 MODERN SPACE لشركة   (2(2
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
ما  الشريك الوحيد قد قرر الشركاء 

يلي :
من  الشركة  رأس ال  رفع 

2.252.222 إلى 17.152.222 درهم.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
تحت   (2(2 سبس 23   7 يوم  البيضاء 
بالسجل  واملقيدة   745262 رقم 

السجاري تحت رقم 921)44.
406 P

CONSFID SARL
 FIDUCIAIRE COMPTABLE - CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE SARA LILISKANE
SARL AU

61، محج اللة ياقوت الرقم 29 
الطابق األول
الدار البيضاء

على محضر الج عية العامة  بناء 
االسسثنائية املنعقدة في فاتح سبس 23 
 SARA LILISKANE لشركة   (2(2
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشركاء  قرر  قد  الوحيد   الشريك 

ما يلي :

رفع رأس ال الشركة من 122.222 
إلى 44.722.222 درهم.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
تحت   (2(2 سبس 23   8 يوم  البيضاء 
بالسجل  واملقيدة   745(21 رقم 

السجاري تحت رقم 241127.
407 P

CONSFID SARL
 FIDUCIAIRE COMPTABLE - CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

 STE QUICK PACE
INCORPORATION LIMITED

SARL
61، محج اللة ياقوت الرقم 29 

الطابق األول
الدار البيضاء

على محضر الج عية العامة  بناء 
االسسثنائية املنعقدة في 4) أغسطس 
 QUICK PACE لشركة   (2(2
 INCORPORATION LIMITED
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
ما  الشريك الوحيد قد قرر الشركاء 

يلي :
42 حصة للسيد منسصر  تصويت 
ع ر  منسصر  السادة  لصائدة  يونس 
ومنسصر سارة واكني بازيوكيصيسيوني 

ومزيان رضوان.
كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
 (2(2 سبس 23  فاتح  يوم  البيضاء 
تحت رقم 744572 واملقيدة بالسجل 

السجاري تحت رقم 446925.
408 P

CONSFID SARL
 FIDUCIAIRE COMPTABLE - CONSEIL

JURIDIQUE ET FISCAL

STE PLOMBERIE DOUKALI
SARL AU

الج عية  محضر  على  بناء 
 21 في  املنعقدة  االسسثنائية  العامة 
 PLOMBERIE لشركة   (2(2 يوليو 
املسؤولية  ذات  شركة   DOUKALI
قد  الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

قرر ما يلي :

 PLOMBERIE الحل املبكر لشركة

.DOUKALI

تعيين مقر السصصية بالبيضاء 61 

الطابق   29 محج اللة ياقوت الرقم 

األول.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 

تحت   (2(2 سبس 23   ( يوم  البيضاء 
بالسجل  واملقيدة   744672 رقم 

السجاري تحت رقم 286767.

409 P

 STE AUDIT -

DONSULTANTS
تأسيس شركة

بساريخ  العرفي  العقد  ب قس�صى 

وضع  تم  بالرباط   (2(2 سبس 23   5

ذات  للشركة  األسا�صي  القانون 

تح ل  والتي  محدودة  مسؤولية 

الخصائص السالية :

الشركة  تح ل   : التس ية 

 STE AUDIT -  : السالية  التس ية 

.CONSULTANTS

األع ال  توطين   : املوضوع 

والخ23ة  والسدقيق  والدراسات 

االستشارية.

شارع فجيج،   5  : املقر االجس اعي 

9 في الطابق الثالث ب.ب.  شقة رقم 

الرباط.
رأس ال االجس اعي : حدد في قي ة 

1.222.222 درهم مقسم إلى 12.222 

حصة ذات قي ة 122 درهم للحصة 

مقسم بين الشركاء كالسالي :

 COMPAUDIT الشركة 

: CONSULTING

 122 قي ة  ذات  حصة   5222

درهم أي ما قي سه 522.222 درهم.

 5222  : الحي ر  توفيق  السيد 

درهم أي ما   122 حصة ذات قي ة 

قي سه 522.222 درهم.

توفيق  السيد  عين   : التسيي2 

غي2  ملدة  للشركة  ك سي2  الحي ر 

محددة.
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اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 

تحت السجل السجاري رقم 145621 

يوم 7 سبس 23 2)2).

410 P

STE BTP - DEV

تأسيس شركة

بساريخ  العرفي  العقد  ب قس�صى 

تم  بالرباط   (2(2 أغسطس   11

للشركة  األسا�صي  القانون  وضع 

ذات مسؤولية محدودة والتي تح ل 

الخصائص السالية :

التس ية : تح ل الشركة التس ية 

.STE BTP - DEV : السالية

املوضوع : أع ال البناء.

شقة   22 ع ارة   : املقر االجس اعي 

لوكيلي  أح د  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان - الرباط.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

إلى  مقسم  درهم   1.222.222 قي ة 

12.222 حصة ذات قي ة 122 درهم 

للحصة مقسم بين الشركاء كالسالي :

السيد ع ر شعري : 5222 حصة 

درهم أي ما قي سه   122 ذات قي ة 

522.222 درهم.

حصة   5222 أزاي  نافر  السيد 

درهم أي ما قي سه   122 ذات قي ة 

522.222 درهم.

عين السيد نافر أزاي   : التسيي2 

ك سي2 للشركة ملدة غي2 محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 

تحت السجل السجاري رقم 145541 

يوم 4 سبس 23 2)2).

411 P

FIDUCIAIRE CABETRAC

 SIEGE SOCIAL : LOT EL MEDOUAZE

IMM N°1

 AV.Med V (ème ETAGE APPT N°2

TEMARA

TEL : 25.27.64.26.6(

GSM : 26.67.84.9(.47

GSM : 26.99.27.81.51

STE MH INFRA
SARL

تأسيس شركة
عرفي  أو  توثيقي  عقد  ب قس�صى 

أغسطس   1( مؤرخ في ت ارة بساريخ 

ذات  شركة  تأسيس  تم  قد   (2(2

املسؤولية املحدودة.

الهدف االجس اعي : الحصر األفقي - 

نقل البضائع.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.

السيد مراد ازوماز : 522 حصة.

 522  : الصالحي  ح زة  والسيد 

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

موالي   8 شقة   22 ع ارة   : املقر 

أح د لوكيلي حسان الرباط.

ازوماز  مراد  السيد   :  املسي2 

والسيد ح زة الصالحي.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.145695

412 P

STE EAGLES NO LIMITS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأس الها : 122.222 درهم

 D مقرها االجس اعي : أمال ) بلوك

رقم ))2 ح ي م الرباط

 STE EAGLES NO  : التس ية 

.LIMITS SARL AU

الهدف : 

بيع املنسوجات شبه طبية.

اسسي2اد وتصدير.

 D بلوك   ( أمال   : املقر االجس اعي 

رقم ))2 ح ي م الرباط.

: حدد رأس ال  رأس مال الشركة 

الركة في 122.222 درهم.

تسيي2 الشركة : مح د طه العلوي 

حروني.

اإليداع القانوني : وقد تم اإليداع 

القانوني باملحك ة السجارية بالرباط 

.RC 145627 تحت رقم

413 P

شركة افريقيا املغربية لتوزيع 

املحروقات
AFRIQUIA S.M.D.C

محطة الوقود افريقيا شارع  الجيش 

امللكي مكناس املغرب

فسخ عقد تسيي2 حر ألفل تجاري
 9 ب قس�صى عقد عرفي املؤرخ في 

تم االتصاق على الصسخ   (2(2 يونيو 

الودي لعقد تسيي2 حر ألفل تجاري 

افريقيا،  الوقود  محطة   : الكائن ب 

 - فاس  طريق  امللكي  الجيش  شارع 

مكناس املغرب بين :

لسوزيع  املغربية  افريقيا  شركة 

 AFRIQUIA S.M.D.C املحروقات 

زنقة   : ب  االجس اعي  مقرها  الكائن 

ابن الوعنان منطقة عين السبع الحي 

املغرب،  البيضاء  الدار   - املح دي 

رقم  السجاري  السجل  في  املسجلة 

بصصتها  البيضاء  بالدار   (6712

مالكة لألفل السجاري املذكور أعاله 

والسيد براهي عبد هللا املزداد في فاتح 

يناير 1962 والقاطن بسجزئة زوهور، 

17 م.ج مكناس  إقامة أدم فيال رقم 

 86558 دال  رقم  للسعريف  الحامل 

رقم  السجاري  السجل  في  واملسجل 

حر  مسي2  بصصسه  ب كناس   19252

لهذا األفل السجاري.

414 P

اسسيثاقية مي وزا

مكسب قانوني لل حاسبة

السحكيم السجاري الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بالروزا رقم 2 القنيطرة

الهاتف : )227.27.65.9

شركة شالون لوكاسيون نقل
تعديالت قانونية

حرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 يونيو   (9 بساريخ  بالقنيطرة 

قرر   (2(2 يوليو   9 واملسجل بساريخ 

مساهم شركة شالون لوكاسيون نقل 

ما يلي :

تغيي2 املقر االجس اعي للشركة.

قانون  من   4 البند  تعديل 

الشركات.

باملحك ة  تم  القانوني  اإليداع 

 (6 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

أغسطس 2)2) تحت رقم 6)78.8.
لإلشارة والسنبيه

415 P

اسسيثاقية مي وزا

مكسب قانوني لل حاسبة

السحكيم السجاري الدولي والوساطة

الطابق األول إقامة بالروزا رقم 2 القنيطرة

الهاتف : )227.27.65.9

شركة ساجا اكري تيك
شركة ذات مسؤولية محدودة

ب سي2 منصرد

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : تجزئة الشعبي 

رقم 242 أطلس )

القنيطرة

تأسيس
حرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 يوليو   8 بساريخ  بالقنيطرة 

 (2(2 يوليو   9 بساريخ  واملسجل 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

ب يزاتها منصرد  ب سي2   محدودة 

 السالية :

التس ية : شركة ساجا اكري تيك 

ش.ذ.م.م.ش.و.

الهدف : بيع مواد الصالحية وقطع 

الغيار.
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الشعبي  تجزئة   : االجس اعي  املقر 

رقم 242 أطلس ) القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

الرأس ال حدد في مبلغ 122.222 

من  حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

درهم للحصة كلها مكستبة   122 فئة 

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم 

املنصرد.

موراد  عالمي  السيد  التسيي2 

أغسطس   14 بساريخ  مزداد  مغربي 

مسي2  القنيطرة  منصور  بن   1982

منصرد ملدة غي2 محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.

التسجيل تم باملحك ة االبسدائية 

بساريخ   75.974 بالقنيطرة تحت رقم 

1) يوليو 2)2).
لإلشارة والسنبيه

416 P

اسسيثاقية مي وزا

مكسب قانوني لل حاسبة

السحكيم السجاري الدولي والوساطة

الطابق األول، إقامة بال روزا، رقم 2، القنيطرة

الهاتف : )9 65 27 2527

جومار - بيل
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : مكازان رقم )4، 

 زاوية موالي عبد العزيز وزنقة 

ابي الزرع، القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك منصرد

ب قس�صى عقد عرفي حرر بالقنيطرة 

بساريخ 9 يوليو 2)2) واملسجل بساريخ 

شركة  تأسيس  تم   (2(2 يوليو   12

ذات مسؤولية محدودة ب سي2 منصرد 

ب يزاتها السالية :

بيل«   - »جومار   : التس ية 

ش.ذ.م.م ش.م.

الهدف : بيع ج يع مواد السج يل.

املقر االجس اعي : مكازان، رقم )4، 

زاوية زنقة موالي عبد العزيز وزنقة 

ابي الزرع، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 

من  حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

درهم للحصة كلها مكستبة   122 فئة 

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم 

املنصرد.

السيدة بلعباس مروة،   : التسيي2 

مغربية مزدادة بساريخ 6) ماي 1994 

غي2  ملدة  منصردة  مسي2ة  بالقنيطرة 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.

التسجيل تم باملحك ة االبسدائية 

بساريخ   762(9 بالقنيطرة تحت رقم 

)) يوليو 2)2).
لإلشارة والسنبيه

417 P

اسسيثاقية مي وزا

مكسب قانوني لل حاسبة

السحكيم السجاري الدولي والوساطة

الطابق األول، إقامة بال روزا، رقم 2، القنيطرة

الهاتف : )9 65 27 2527

ترانس م ن م ب
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : الساكنية حي 

ارشاد، تجزئة 425 شقة رقم )، 

القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

حرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 

بالقنيطرة بساريخ 8) أغسطس 2)2) 

 (2(2 واملسجل بساريخ فاتح سبس 23 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب سي2 منصرد ب يزاتها السالية :

ب«  م  ن  م  »ترانس   : التس ية 

ش.ذ.م.م ش.م.

الوطني  البضائع  نقل   : الهدف 

والدولي.

حي  الساكنية   : االجس اعي  املقر 

 ،( رقم  شقة   425 تجزئة  ارشاد، 

القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 

من  حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

درهم للحصة كلها مكستبة   122 فئة 

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم 

املنصرد.

السيد الصافي مح د،   : التسيي2 

1972 بالجديدة  مغربي مزداد بساريخ 

مسي2 منصرد ملدة غي2 محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.

التسجيل تم باملحك ة االبسدائية 

بساريخ   55842  بالقنيطرة تحت رقم 

7 سبس 23 2)2).
لإلشارة والسنبيه

418 P

اسسيثاقية مي وزا

مكسب قانوني لل حاسبة

السحكيم السجاري الدولي والوساطة

الطابق األول، إقامة بال روزا، رقم 2، القنيطرة

الهاتف : )9 65 27 2527

عاصم ترانس 4 كيني
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : 1)-2) زنقة )، 

سيدي قاسم

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

حرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 

بالقنيطرة بساريخ 17 أغسطس 2)2) 

 (2(2 أغسطس   18 واملسجل بساريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب سي2 منصرد ب يزاتها السالية :

التس ية : »عافم ترانس 4 كيني« 

ش.ذ.م.م ش.م.

الهدف : نقل األشخاص.

1)-2) زنقة )،   : املقر االجس اعي 

سيدي قاسم.

املدة : 99 سنة.

الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 

من  حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

درهم للحصة كلها مكستبة   122 فئة 

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم 

املنصرد.

اح د،  عافم  السيد   : التسيي2 

مغربي مزداد بساريخ فاتح يوليو 1972 

غي2  ملدة  منصرد  مسي2  بدريوش 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.

التسجيل تم باملحك ة االبسدائية 

بساريخ   (8569  بالقنيطرة تحت رقم 

) سبس 23 2)2).
لإلشارة والسنبيه

419 P

اسسيثاقية مي وزا

مكسب قانوني لل حاسبة

السحكيم السجاري الدولي والوساطة

الطابق األول، إقامة بال روزا، رقم 2، القنيطرة

الهاتف : )9 65 27 2527

ملدك ترانس
شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : تجزئة 254 زنقة 

)2 ارشاد الساكنية، القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

حرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 

بالقنيطرة بساريخ 7) أغسطس 2)2) 

 (2(2 واملسجل بساريخ فاتح سبس 23 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب سي2 منصرد ب يزاتها السالية :

ترانس«  »ملدك   : التس ية 

ش.ذ.م.م ش.م.

الهدف : نقل.

 254 تجزئة   : االجس اعي   املقر 

زنقة )2 ارشاد، الساكنية، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 

من  حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

درهم للحصة كلها مكستبة   122 فئة 

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم 

املنصرد.

التسيي2 : السيد ملدك نور الدين، 

مغربي مزداد بساريخ 18 أغسطس 1987 

غي2  ملدة  منصرد  مسي2  بالقنيطرة 

محدودة.
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.

التسجيل تم باملحك ة االبسدائية 

بساريخ   55847  بالقنيطرة تحت رقم 

7 سبس 23 2)2).
لإلشارة والسنبيه

420 P

اسسيثاقية مي وزا

مكسب قانوني لل حاسبة

السحكيم السجاري الدولي والوساطة

الطابق األول، إقامة بال روزا، رقم 2، القنيطرة

الهاتف : )9 65 27 2527

لكريم ادريس ترانس

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : زنقة )5 تجزئة 

1968 حي األمل، القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

حرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 

بالقنيطرة بساريخ 18 أغسطس 2)2) 

 (2(2 أغسطس   (6 واملسجل بساريخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب سي2 منصرد ب يزاتها السالية :

التس ية : »لكريم ادريس ترانس« 

ش.ذ.م.م ش.م.

الهدف : نقل األشخاص.

: زنقة )5 تجزئة  املقر االجس اعي 

1968 حي األمل، القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 

من  حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

درهم للحصة كلها مكستبة   122 فئة 

ومؤداة بكاملها وموزعة على املساهم 

املنصرد.

ادريس،  لكريم  السيد   : التسيي2 

مغربي مزداد بساريخ 4 سبس 23 1991 

غي2  ملدة  منصرد  مسي2  بالقنيطرة 

محدودة.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23.

التسجيل تم باملحك ة االبسدائية 

بساريخ   55845  بالقنيطرة تحت رقم 

7 سبس 23 2)2).
لإلشارة والسنبيه

421 P

شركة سوبر وشيبا
ش.ذ.م.م

رأس الها : 7.895.222 درهم

مقرها االجس اعي : 12 زنقة مكناس 

حي حسني، بركان

فرعها 1 : تجزئة رقم 192 الحي 

الصناعي، الجديدة

فرعها ) : اكروبوليس، بقعة ا.س1-

)1 املنطقة الصناعية، مكناس

بساريخ  عرفي  عقد   ب وجب 

الج عية  قررت   ،(2(2 ف23اير   17

لشركة  االسسثنائية  العامة 

املسؤولية  ذات  »سوبروشيبا« 

املحدودة رأس الها 7.895.222 درهم، 
زنقة   12 ب23كان  االجس اعي  مقرها 
األول  فرعها  حسني،  حي  مكناس، 

الحي   192 رقم  تجزئة  بالجديدة 

ب كناس  الثاني  وفرعها  الصناعي 

املنطقة  اكروبوليس بقعة ا.س1-)1 

الصناعية ما يلي :

الزيادة في الرأس ال االجس اعي ب ا 

من  لرفعه  درهم   1.222.222 قدره 

 7.895.222 درهم إلى 8.895.222 درهم 

 12.222 إفدار  طريق  عن  وذلك 

درهم   122 بقي ة  جديدة  حصة 

 1.222.222 يعادل  ما  أي  للواحدة 

درهم محررة كليا نقدا :

وبالسالي تم تعديل البندين 6 - 7 من 

القانون األسا�صي للشركة :
الحصص : رأس ال 

السيد أح د البدوي 52.272 حصة 

5.227.222 درهم ؛

حصة   8895 السيد ع ر البدوي 

889.522 درهم ؛

السيد يونس البدوي 8895 حصة 

889.522 درهم ؛

السيد ح زة البدوي 8895 حصة 

889.522 درهم ؛

 8895 السيدة عائشة ايت بوبكر 

حصة 889.522 درهم ؛

حصة   88.952 املج وع 

8.895.222 درهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2(2 مارس   5 في  ب23كان  االبسدائية 

تحت رقم 6)2/1)2).

422 P

WELDERNESS WHEELS
ش.م.م

رأس الها االجس اعي : 222.222 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 61 حي القدس، 

ورزازات

تصويت الحصص االجس اعية
تحويل مقر الشركة
تعيين مسي2 الشركة

تحيين القانون األسا�صي للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 
قرر   (2(2 يوليو   (7 يوم  املنعقد 

الج ع العام للشركة ما يلي :

 PETER JOHN السيد  فوت 

والتي  اجس اعية  حصة   222  GRAY

املسؤولية  ذات  الشركة  في  ي لكها 

 WELDERNESS واملس اة  املحدودة 

 HANDLEY لصائدة السيد WHEELS

اسسقالة  مع   SAMUEL JAMES

من   PETER JOHN GRAY السيد 

الشركة.

 HANDLEY السيد  تعيين 

SAMUEL JAMES مسي2 للشركة ملدة 

غي2 محدودة.

للشركة  االجس اعي  املقر  تحويل 

إلى العنوان السالي : حي ايت اكضيف 

القديم، ورزازات.
بدال ومكان : رقم 61 حي القدس، 

ورزازات.

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 

 (2(2 12 أغسطس  بورزازات بساريخ 

تحت رقم 89).
ملخص قصد النشر

P 422 مكرر

 COMPTOIR COMMERCIAL

TEKKA
شركة املسجر السجاري الثقة ش.م.م

رأس الها االجس اعي : 1.552.222 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 15 حي البهجة، 

شارع املوحدين، ورزازات

توسيع الهدف االجس اعي للشركة
تعيين مسي2 الشركة

تحيين القانون األسا�صي للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

قرر   (2(2 يوليو   (7 يوم  املنعقد 

الج ع العام للشركة ما يلي :

توسيع الهدف االجس اعي للشركة 

إلى الع ليات السالية :

مقاول في أشغال البناء ؛

السجارة.

إعادة تعيين السيد ندرامي ادريس 

مسي2 الشركة وملدة ثالث سنوات.

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 

 (2(2 يوليو   (7 بساريخ  بورزازات 

تحت رقم 62).
ملخص قصد النشر

423 P

شركة أيت ناصر
رأس الها االجس اعي : 9.522.222 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 9 تجزئة 

ش س II، الحزام، ورزازات

هبة الحصص االجس اعية
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

قرر   (2(2 يناير   (2 يوم  املنعقد 

الج ع العام للشركة ما يلي :

 222 وهب السيد اونافر مح د 

في  ي لكها  والتي  اجس اعية  حصة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

لصائدة  واملس اة »شركة ايت نافر« 

السيد اونافر مح د بن مح د.

اونافر  السيد  تعيين  إعادة 

ثالث  ملدة  للشركة  مسي2  مصطصى 

سنوات.
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تحيين القانون األسا�صي للشركة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 
 (2(2 يوليو   (9 بساريخ  بورزازات 

تحت رقم 64).
ملخص قصد النشر

424 P

بوسط فنانس
ش.م.م

POSTE   FINANCE

رأس الها االجس اعي : 2.522.222 درهم
مقرها االجس اعي : ع ارة دادس، 

شارع موالي رشيد، ورزازات
تحويل املقر االجس اعي للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 
قرر   (2(2 ف23اير   7 يوم  املنعقد 

الج ع العام للشركة ما يلي :
االجس اعي  املقر  تحويل  تم   -  1
»بوسط فنانس« ش.م.م إلى  لشركة 

العنوان اآلتي :
رقم 89 شارع حسن األول، ت ارة.

والحصاظ على املقر الحالي الكائن 
دادس،  ع ارة  رشيد  موالي  بشارع 

ورزازات، ك لحقة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
االبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 
 (2(2 أغسطس   7 بساريخ  بورزازات 

تحت رقم 79).
ملخص قصد النشر

425 P

 STE DE TRAVAUX
 D’INNOVATION

MODERNE STRINOV
ش.م.م

رأس الها االجس اعي : 2.222.222 درهم
مقرها االجس اعي : رقم 168، حي 

الوحدة، ورزازات
تصويت الحصص االجس اعية

تعيين مسي2
تحيين القانون األسا�صي للشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 
قرر   (2(2 مارس   2 يوم  املنعقد 

الج ع العام للشركة ما يلي :

فوتت كل من :

السيد مح د هكو 49 حصة التي 

املسؤولية  ذات  الشركة  في  ي لكها 

املحدودة واملس اة :

 STE DE TRAVAUX

 D’INNOVATION MODERNE

احسان  السيدة  لصائدة   STRINOV

هكو.

 49 هكو  اس اعيل  السيد 

ذات  الشركة  في  ي لكها  التي  حصة 

 STE واملس اة  املحدودة  املسؤولية 

 DE TRAVAUX D’INNOVATION

لصائدة   MODERNE STRINOV

السيدة إلهام هكو.

هكو  مح د  السيد  تعيين  إعادة 

مسي2 للشركة ملدة ثالث سنوات.

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبسدائية  املحك ة  لدى  القانوني 

 (2(2 يوليو   12 بساريخ  بورزازات 

تحت رقم )2).
ملخص قصد النشر

426 P

ART - BINAV
ش.م.م

إضافة نشاط جديد للشركة
العام  الج ع  ملحضر  تبعا 

بساريخ  املؤرخ  للشركاء   االسسثنائي 

12 أغسطس 2)2) تقررما يلي :

إضافة نشاط جديد للشركة.

املعدات  تركيب  أع ال 

الهيدروميكانيكية.

الضخ  معدات  تركيب  أع ال 

الحالية ولصالح محطات الضخ ذات 

أه ية كبي2ة.

توريد وتركيب الطاقة الش سية.

توريد وتركيب معدات الري.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

لدى املحك ة االبسدائية بإنزكان بساريخ 

9 ف23اير 2)2) تحت رقم 145.

427 P

 SOUSS OFFSHORE

ENERGIE.MA

SARL

تأسيس شركة

يوم  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

حيث تم وضع   (2(2 أغسطس   19

ذات  املساه ة  الشركة  قوانين 

امل يزات  وذات  املحدودة  املسؤولية 

السالية :

التس ية : »شركة سوس أوفشور 

إني2جي« ش.م.م.

الصصة القانونية : شركة مساه ة 

ذات مسؤولية محدودة.

حدد موضوع الشركة   : املوضوع 

في ما يلي :

مركز االتصال.

في  الرأس ال  حدد   : الرأس ال 

لالكسساب  كلها  درهم   122.222

والدفع.

فونتي   1(8 رقم   : املقر االجس اعي 

 ،( الطابق   ،(21 مكسب رقم  العليا، 

أكادير.

99 سنة ابسداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديس 23   21 في  وتنسهي  يناير 

سنة.

اإلدارة : يدير الشركة السيد كريم 

حاكو ملدة غي2 محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني بكسابة الضبط لدى املحك ة 

سبس 23   9 بساريخ  ألكادير  السجارية 

2)2) تحت رقم 96192.

428 P

CABINET AL JARROUDI

AVENUE DE 18 NOVEMBRE NADOR (4

TEL / 2526 62 42 24

FAX 2526 22 2( 4(

الهاتف : )9 65 27 2527

STE AKBS RECYCLING

SARL

شركة اك بس ريسيكلينغ ش.م.م

تأسيس شركة
ب قس�صى عقد عرفي بساريخ   : أوال 

تم تأسيس شركة   (2(2 سبس 23   4

محدودة املسؤولية ذات الخصائص 

السالية :

 AKBS شركة   : التس ية 

RECYCLING SARL شركة محدودة 

املسؤولية.

واالسسي2اد،  السصدير   : الهدف 

املنسوجات  اسسخدام  إعادة 

املسسع لة.

املقر االجس اعي : حي أوالد بوطيب، 

سيكسور A رقم 262، الناضور.

في  محددة  الشركة  مدة   :  املدة 

99 سنة.

في  محدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 1222 إلى  قس ت  درهم   122.222

درهم   122 حصة اجس اعية من فئة 

للواحدة، كلها مكستبة ومحررة ك ا يلي :

حصة   522 عالي  اكلود  السيد 

اجس اعية ؛

السيد بدوش سلي ان 522 حصة 

اجس اعية ؛

املج وع 1222 حصة اجس اعية.

السنة   : االجس اعية  السنة 

االجس اعية تبسدئ في الصاتح من يناير 

لسنسهي في 21 من ديس 23.

الشركة  لتسيي2  عين   : التسيي2 

وملدة غي2 محدودة :

السيد اكلود عالي، مزدادة بساريخ 

رقم بطاقة السعريف   1972 أبريل   4

بحي  الساكن   S221219 الوطنية 

ايكوناف، رقم 12، الناضور ؛
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مزداد  سلي ان،  بدوش  السيد 

بطاقة  رقم   1992 ماي   6 بساريخ 

 S72419( الوطنية  السعريف 

الساكن بحي أوالد بوطيب سيكسور ا، 

الناضور.

القانوني  اإليداع  تم   : ثانيا 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

 (2(2 سبس 23   7 بساريخ  بالناضور 

تحت رقم 2217
ألجل النشر والسبليغ

429 P

 STE OKAY SERVICE

TECNOLOGIE PRIVE

SARL AU

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : APP N°7

 IMM KHAY N°140 BD. BIR

ANZARANE, TAROUDANT

ب وجب عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تأسست   (2(2 أغسطس   1(

الشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الخصائص السالية :

 STE التس ية : تح ل الشركة اسم

 OKAY SERVICE TECNOLOGIE

PRIVE شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد.

املوضوع : الشركة لها كهدف :

تركيب وتشغيل أنظ ة الك بيوتر ؛

إفالح وفيانة أجهزة الك بيوتر ؛

السدريب واملساعدة على اسسع ال 

شبكات وأنظ ة.

املقر  يوجد   : االجس اعي  املقر 

االجس اعي شارع بئ2 انزران، رقم 142 

ع ارة خاي، شقة 7، تارودانت.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابسداء من يوم السأسيس.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   122.222 االجس اعي محدد في 

فئة  من  حصة   1222 على  مقس ة 

122 درهم للواحدة.

اح د  ايت  السيد   : الشركاء 

سعيد.

ويسي2ها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

السيد ايت اح د سعيد.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

في  لسنسهي  يناير  فاتح  في   االجس اعي 

21 ديس 23.

القانوني  لالحسياط   %5  : األرباح 

لقرار  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.

لقد تم اإليداع القانوني   : الوضع 

بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  لدى 

تحت رقم   (2(2 أغسطس   (6 يوم 

.1192

تم التسجيل في السجل السجاري 

بساردوانت  االبسدائية  املحك ة  لدى 

يوم 9 سبس 23 2)2) تحت رقم 6925.

430 P

STE PORT DE SAHARA
SARL

 AU CAPITAL SOCIAL : 625.000

DHS

 AU SIEGE SOCIAL : DR AIN

 LAASSID OULED BERHIL,

TAROUDANT

 RC N° 3057 TRIBUNAL DE 1ER

INSTANCE DE TAROUDANT

العام  الج ع  لقرارات  تبعا 

 12 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

 PORT DE لشركة   (2(2 أغسطس 

مسؤولية  ذات  شركة   SAHARA

محدودة، قرر الشركا ما يلي :

من  اجس اعية  حصص  تصويت 

طرف السيد احندوش لحسن لصائدة 

السيد احندوش عبد الرحيم.

للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك واحد.

رفع رأس ال الشركة من 5.222)6 

درهم إلى 1.465.222 درهم.

 6  ،1 وبذلك تم تعديل الصصول 

و7 من القانون األسا�صي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 (2(2 سبس 23   8 بساريخ  بسارودانت 

تحت رقم 1))1.

431 P

STE SAEDOC
SARL AU

AU CAPITAL DE : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : BLOC A N°51

 LOT SALAM AIT IAZZA,

TAROUDANT

ب وجب عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تأسست   (2(2 أغسطس   1(

الشركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الخصائص السالية :

اسم  الشركة  تح ل   : التس ية 

STE SAEDOC شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد.

املوضوع : الشركة لها كهدف :

إدارة وتشغيل املزارع ؛

إدارة حرة لل جاالت الزراعية ؛

الخضار  أنواع  ج يع  تلصيف 

والصواكه ؛

السعبئة  محطات  تشغيل 

والسلصيف ؛

االسسي2اد والسصدير ؛

تربية املاشية.

املقر  يوجد   : االجس اعي  املقر 

تجزئة   ،51 رقم  ا  بلوك  االجس اعي 

السالم ايت اعزة، تارودانت.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابسداء من يوم السأسيس.

الرأس ال   : االجس اعي  الرأس ال 

درهم   122.222 االجس اعي محدد في 

فئة  من  حصة   1222 على  مقس ة 

122 درهم للواحدة.

الشركاء : السيد ادو كريم الحسن.

ويسي2ها  الشركة  يدير   : اإلدارة 

السيد ادو كريم الحسن.

السنة االجس اعية : تبسدئ السنة 

في  لسنسهي  يناير  فاتح  في   االجس اعي 

21 ديس 23.

القانوني  لالحسياط   %5  : األرباح 

لقرار  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.

لقد تم اإليداع القانوني   : الوضع 

بسارودانت  االبسدائية  املحك ة  لدى 

تحت رقم   (2(2 أغسطس   (6 يوم 

.119(

تم التسجيل في السجل السجاري 

بساردوانت  االبسدائية  املحك ة  لدى 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   7 يوم 

.69(2

432 P

فلوغيسول
تأسيس شركة

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تقرر  بالرباط   (2(2 أغسطس   6

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

بشريك وحيد بالخصائص السالية :

 : االجس اعية  التس ية 

»فلوغيسول«.

 املقر االجس اعي : 659 حي النهضة ) 

مج وعة املجد، الرباط.

الهدف : نقل البضائع ذات ح ولة 

ثقيلة محليا وخارجيا.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

إحداثها الصعلي.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 1222 دره ا مقسم على   122.222

حصة بقي ة 122 درهم للواحد.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

21 من ديس 23  فاتح يناير وتنسهي في 

من كل سنة.

التسيي2 : الشركة مسي2ة من طرف 

املهدي طهي2 ملدة غي2 محدودة.

السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.145657

433 P
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SALONAT
تأسيس

في  حرر  عرفي  لعقد   وفقا 

تأسيس شركة  تم   (2(2 يوليو   (1

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

األساسية  عنافرها  تسلخص  وحيد 

ك ا يلي :

.SALONAT : التس ية

شارع   2 رقم   : االجس اعي  املقر 

شالة، شقة 11، الرباط.

النشاط السجاري : التزيين.

في  حدد   : الشركة  رأس ال 

 1222 ل  مقس ة  درهم   122.222

للحصة،  درهم   122 بقي ة  حصة 

طرف  من  بأك له  املال  رأس  حرر 

السيدة سناء لغياتي.

ويديرها  الشركة  يسي2   : التسيي2 

السيدة سناء لغياتي.

تم في املحك ة   : اإليداع القانوني 

السجارية بالرباط في ) سبس 23 2)2) 
السجاري  السجل   2((6 رقم  تحت 

رقم 5)1454.
للخالفة والبيان

434 P

OULAD ZAERS PROMO
SARL OZP

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : 15، شارع األبطال، 

رقم 4، أكدال، 12282 الرباط

تصويت حصص اجس اعية
وتعيين مسي2

في  حرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 أغسطس   4 بساريخ  الرباط 

شارع   ،15 مقرها   OZP لشركة 

 12282 أكدال   ،4 رقم  األبطال 

درهم   122.222 ورأس الها  الرباط 

واملسجلة بالسجل السجاري بالرباط 

 (52 تصويت  تم   98222 رقم  تحت 

السيد  طرف  من  اجس اعية  حصة 

أمال بوعنان لصائدة السيدة أم كلثوم 

بربيش.

بساريخ  مداوالت   ب قس�صى 

الج ع  وافق   ،(2(2 أغسطس   4

العام الغي2 العادي على :

تصويت الحصص االجس اعية.

اسس رار السيدة أم كلثوم بربيش 

ملدة  وذلك  للشركة  وحيدة  ك سي2ة 

غي2 محدودة.

تغيي2 البند رقم 6 و7 من القوانين 

ب ساه ة  واملسعلقة  األساسية 

الشركاء والرأس ال االجس اعي.

الج ع  أحاط  أخرى،  جهة  ومن 

باسسقالة  عل ا  العادي  الغي2  العام 

منصبه  من  بوعنان  أمال  السيد 

ك سي2 الشركة.

األساسية  القوانين  تعديل  تم 

بساريخ 4 أغسطس 2)2).

لدى كسابة  القانوني   تم اإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   4 بساريخ 

.126416
من أجل السلخيص والنشر

التسيي2

435 P

OULAD ZAERS PROMO 2
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : 15، شارع األبطال، 

رقم 4، أكدال، 12282 الرباط

تصويت حصص اجس اعية
وتعيين مسي2

في  حرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 أغسطس   4 بساريخ  الرباط 

شارع   ،15 مقرها   OZP( لشركة 

 12282 أكدال   ،4 رقم  األبطال 

درهم   122.222 ورأس الها  الرباط 

واملسجلة بالسجل السجاري بالرباط 

 (52 تم تصويت   122592 تحت رقم 

السيد  طرف  من  اجس اعية  حصة 

أمال بوعنان لصائدة السيدة أم كلثوم 

بربيش.

بساريخ  مداوالت   ب قس�صى 

الج ع  وافق   ،(2(2 أغسطس   4

العام الغي2 العادي على :

تصويت الحصص االجس اعية.

اسس رار السيدة أم كلثوم بربيش 

ملدة  وذلك  للشركة  وحيدة  ك سي2ة 

غي2 محدودة.

تغيي2 البند رقم 6 و7 من القوانين 

ب ساه ة  واملسعلقة  األساسية 

الشركاء والرأس ال االجس اعي.

الج ع  أحاط  أخرى،  جهة  ومن 

باسسقالة  عل ا  العادي  الغي2  العام 

منصبه  من  بوعنان  أمال  السيد 

ك سي2 الشركة.

األساسية  القوانين  تعديل  تم 

بساريخ 4 أغسطس 2)2).

لدى كسابة  القانوني   تم اإليداع 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   4 بساريخ 

.126415
من أجل السلخيص والنشر

التسيي2

436 P

STE AIT SAID IRRIGATION
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

على إثر العقد العرفي الذي وقعه 

تم  الشريك الوحيد للشركة أسصله، 

وضع القوانين األساسية لشركة ذات 

وحيد،  بشريك  محدودة  مسؤولية 

والتي من خصائها :

 STE  : االجس اعية  التس ية   -  1

.AIT SAID IRRIGATION SARL AU

الدراسات  مكسب   : املوضوع   -  (

السقي،  تجهيزات  تثبيت  واألبحاث، 

تثبيت  التشجي2،  وإعادة  الغرس 

تثبيت  الش سية،  الطاقة  تجهيزات 

املث رة،  الحامية لألشجار  الشبكات 

تهييئ املساحات الصالحية.

2 - املقر االجس اعي : مركز بومية، 

ميدلت.

4 - املدة : 99 عاما.

درهم   122.222  : الرأس ال   -  5

 122 1222 حصة بقي ة  مكونة من 

درهم للحصة كلها في ملكية الشريك 

الوحيد السيد أيت سعيد عبد اإلله.

الشريك  تكلف   : التسيي2   -  6

غي2  ملدة  الشركة  بتسيي2  الوحيد 

محدودة.

من فاتح   : السنة املحاسبية   -  7

يناير إلى 21 ديس 23.

تم اإليداع القانوني    : اإليداع   -  8

السجاري  السجل  مصلحة  لدى 

باملحك ة االبسدائية ب يدلت تحت رقم 

 (2(2 سبس 23   8 بساريخ   (2(2/141 

السجل السجاري رقم 462).

437 P

DROGUERIE ISSAMIX

SARL

 HAY ESSALAM BLOC4 N°23

SIDI SLIMANE

ب قس�صى عقد عرفي حرر بسيدي 

سلي ان في 11 مارس 2)2)، واملودع 

القوانين  وضعت  قد  منه  أفل 

محدودة  شركة  لسأسيس  األساسية 

املسؤولية خصائصها كالسالي :

 DROGUERIE  : التس ية 

.ISSAMIX SARL

أهدافها : بيع العقاقي2 وبيع أجزاء 

السيارات.

املقر االجس اعي : حي السالم بلوك 

4 رقم 2) سيدي سلي ان.

 12.222  : االجس اعي  الرأس ال 

درهم مقس ة إلى 122 حصة من فئة 

122 درهم مقس ة كالسالي :

 5.222  : الس ان  عصام  السيد 

درهم.

 5.222  : الصالحي  بثينة  السيدة 

درهم.
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التسيي2 : تسيي2 الشركة من طرف 

السيد عصام الس ان.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بسيدي 

سلي ان في 11 ماي 2)2) تحت رقم 

.(2(2/49

438 P

 ELITE MULTISERVICES &

CONSULTING

SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى   -  I

ت ت   ،(2(2 يونيو   19 بالرباط يوم 

لشركة  السأسي�صي  القانون  فياغة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها 

الخصائص السالية :

 ELITE  : التس ية 

 MULTISERVICES &

.CONSULTING

الهدف : إدارة ع ليات السحصيل 

والسقا�صي.

نوباليا  زنقة   : االجس اعي  املقر 

أكدال  بلوك ي   17 4 قطاع  تجزئة 

الرياض الرباط.

املدة : 99 سنة ابسداء من تاريخ 

تأسيس الشركة.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

في مبلغ 122.222 درهم.

 Mme.اإلدارة : عهد تسيي2 الشركة

.BENAINI BOUCHRA

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

غاية 21 ديس 23.

II - تم اإليداع القانوني وتسجيل 

الشركة بالسجل السجاري لل حك ة 

السجارية بالرباط فاتح سبس 23 2)2) 

تحت رقم 145219.

439 P

IT3D AFRICA
شركة محدودة املسؤولية

رأس الها 1.222.222 درهم

املقر االجس اعي : ) شارع املهدي بن 

بركة الشوميي2 4 (4)6) حي الرياض 

الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  ب وجب 

شركة   »IT2D AFRICA« شركة 

 (4 بساريخ  املسؤولية،  محدودة 

أغسطس 2)2) ذات امليزات السالية:

مقاول في السدبي2 الصناعي.

تاجر في لوازم ومعدات اإلعالميات.

الطبع  مجال  في  أع ال  إدارة 

باألبعاد الثالثية.

من  مكون  الشركة  رأس ال 

1.222.222 درهم مقسم إلى 12.222 

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

مقس ة على الشكل السالي :

: QS3E« SARL« شركة

4922 حصة.

: »IT2D SL« شركة

5122 حصة.

الشركة مسي2ة من طرف السيد 

رشيد املرابط.

سنة  مدة الشركة محددة في 99 

ابسداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

السجاري.

باملحك ة  الشركة  تسجيل  تم 

أغسطس   9 السجارية بالرباط بساريخ 

2)2) وتحت رقم 145669.

440 P

INNOREM
شركة محدودة املسؤولية

رأس الها 122.222 درهم

املقر االجس اعي : ) شارع املهدي بن 

بركة الشوميي2 4 (4)6) حي الرياض 

الرباط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  ب وجب 

شركة »INNOREM« شركة محدودة 

أغسطس   12 بساريخ  املسؤولية، 

2)2) ذات امليزات السالية:

اإلعالم  خدمة  في  مقاول 

االقسصادي.

طباعة ونسخ.

السصدير واالسسي2اد.

من  مكون  الشركة  رأس ال 

 1.222 إلى  مقسم  درهم   122.222

للحصة  درهم   122 فئة  من  حصة 

مقس ة على الشكل السالي :

السيد رشيد املرابط : 522 حصة.

: QS3E« SARL« شركة

522 حصة.

الشركة مسي2ة من طرف السيد 

رشيد املرابط.

سنة  مدة الشركة محددة في 99 

ابسداء من تاريخ تسجيلها في السجل 

السجاري.

باملحك ة  الشركة  تسجيل  تم 

السجارية بالرباط بساريخ 17 أغسطس 

2)2) وتحت رقم 145285.

441 P

AFIFI CONSULTING

TELTUBE

للشركاء  العام  الج ع  لقرار  تبعا 

املسجل بالرباط بساريخ 8) أغسطس 

والج ع العام امللحق املسجل   (2(2

لشركة   (2(2 سبس 23   2 بساريخ 

»TEBTUBE«، شركة ذات مسؤولية 

تجزئة   : السجاري  عنوانها  محدودة، 

رقم 9 الحي الصناعي الصبيحي طريق 

قرر الج ع العام ما  القنيطرة سال، 

يلي :

وتوسيع  الشركة  هدف  تغيي2 

نشاطها.

 : كالسالي  الشركة  عنوان  تغيي2 

تجزئة رقم 9 الحي الصناعي الصبيحي 

طريق القنيطرة سال.

األسا�صي  القانون  تحديث 

للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 سبس 23   7 بساريخ 
رقم  السجاري  السجل   2495(

.(8(25
442 P

SOMRY
SARL

فومري ش.م.م
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
محرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 
 (2(2 أغسطس   12 بساريخ  بالرباط 
السجل  ذات  شركة  تأسيس  تم 

السجاري رقم 92)145.
 SOMRY« SARL«  : التس ية 
فومري ش.م.م شركة ذات مسؤولية 

محدودة.
مو�صى،  جبل  زنقة   ،((  : املوقع 

شقة 2، أكدال، الرباط.
أن  في  الشركة  تسس ر   : الهدف 
في  أو  املغرب  في  هدفها سواء  يكون 
الخاص ونيابة عن  الخارج لحسابها 

أطراف ثالثة :
واملدارس  الجامعات  حرم  إدارة 
وجبات  توريد  الجامعية،  واألحياء 
طعام لصالح طالبها، وهيئتها اإلدارية، 
موظصيها، وأي ضيوف في مقر الع ل، 
في  واملطاعم  املطاعم،  وتشغيل 
والسوفيل لل نازل وخدمات  املوقع، 
 Service) الطعام  تقديم  مسعهد 
Traiteur، والشراء، والبيع، واسسي2اد 
ومعدات  الغذائية  املنسجات  ج يع 
الس سرة  ع ليات  ج يع  املطاعم. 
السقدي ية  والعروض  والع والت 
أعاله  املذكورة  باألنشطة  املسعلقة 
تجارية  عالمة  أي  وامسياز  تقديم   -
عقد  أي  توقيع   - أجنبية  أو  محلية 
امسياز في املغرب أو في الخارج - خدمات 
ذات  والخدمات  الطعام  تقديم 
املسخصصة في توفي2 وجبات  الصلة، 
تقديم  خدمات  ملسسخدمي  الطعام 
الشركات  داخل  املنظ ة  الطعام 
واملدارس  والصنادق  والشركات 
إلى  وما  املعيشة  وقواعد  والعيادات 
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وبشكل أعم، ج يع الع ليات  ذلك، 

السجارية أو الصناعية أو املنقولة أو 

العقارية املسعلقة بشكل مباشر أو غي2 

مباشر باألشياء املذكورة أعاله أو من 

وكذلك  تطويرها،  تعزز  أن  املحس ل 

أي مشاركة مباشرة أو غي2 مباشرة، 

في الشركات  بأي شكل من األشكال، 

التي تسعى لسحقيق أهداف م اثلة أو 

ذات فلة.

املدة : 99 سنة.

رأس املال : حدد رأس ال الشركة 

 522 إلى  مقس ة  درهم   52.222 في 

درهم   122 بقي ة  اجس اعية  حصة 

للواحدة.

للسيدة  اجس اعية  حصة   222

فونية العوفي.

للسيد  اجس اعية  حصة   122

يوسف الباشا.

52 حصة اجس اعية للسيدة مريم 

الباشا.

52 حصة اجس اعية للسيدة رانيا 

الباشا.

التسيي2 : عين ك سي2 للشركة :

العوفي،  أمين  مح د  السيد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D624412 رقم

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 21 ديس 23.

443 P

OBADIA
SARL

عبدية ش.م.م

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

محرر  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 أغسطس   12 بساريخ  بالرباط 

السجل  ذات  شركة  تأسيس  تم 

السجاري رقم 91)145.

 OBADIA« SARL«  : التس ية 

عبدية ش.م.م شركة ذات مسؤولية 

محدودة.

مو�صى،  جبل  زنقة   ،((  : املوقع 

شقة 2، أكدال، الرباط.

الهدف : تسس ر الشركة في املغرب 

نيابة عنها ونيابة عن  الخارج   في  أو 

أطراف ثالثة :

االعت2اض في كل من توريد وجبات 

طعام لصالح طالبها، وهيئتها اإلدارية، 

موظصيها، وضيوفها املحس لين في مقر 

واملطاعم  وتشغيل املطاعم،  الع ل، 

في املوقع، توفيل الطلبات لل نازل، 

وخدمات  الطعام،  تقديم  خدمة 

 Service) الطعام  تقديم  مسعهد 

Traiteur)، شراء، بيع، اسسي2اد ج يع 

املنسجات الغذائية ومعدات املطاعم. 

ج يع ع ليات الس سرة والع والت 

املسعلقة  السقدي ية  والعروض 

تقديم   - أعاله  املذكورة  باألنشطة 

محلية  تجارية  عالمة  أي  وامسياز 

امسياز  عقد  أي  توقيع   - أجنبية  أو 

خدمات   - الخارج  في  أو  املغرب  في 

ذات  والخدمات  الطعام  تقديم 

املسخصصة في توفي2 وجبات  الصلة، 

تقديم  خدمات  ملسسخدمي  الطعام 

الشركات  داخل  املنظ ة  الطعام 

واملدارس  والصنادق  والشركات 

إلى  وما  املعيشة  وقواعد  والعيادات 

وبشكل أعم، ج يع الع ليات  ذلك، 

السجارية أو الصناعية أو املنقولة أو 

العقارية املسعلقة بشكل مباشر أو غي2 

مباشر باألشياء املذكورة أعاله أو من 

وكذلك  تطويرها،  تعزز  أن  املحس ل 

أي مشاركة مباشرة أو غي2 مباشرة، 

في الشركات  بأي شكل من األشكال، 

التي تسعى لسحقيق أهداف م اثلة أو 

ذات فلة.

املدة : 99 سنة.

رأس املال : حدد رأس ال الشركة 

 522 إلى  مقس ة  درهم   52.222 في 

درهم   122 بقي ة  اجس اعية  حصة 

للواحدة.

للسيدة  اجس اعية  حصة   222

فونية العوفي.

للسيد  اجس اعية  حصة   122

يوسف الباشا.

52 حصة اجس اعية للسيدة مريم 

الباشا.

52 حصة اجس اعية للسيدة رانيا 

الباشا.

التسيي2 : عين ك سي2 للشركة :

العوفي،  أمين  مح د  السيد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D624412 رقم

السنة االجس اعية : من فاتح يناير 

إلى 21 ديس 23.

444 P

TERRE ARMEE MAROC

(SAS (SUCCURSALE

س.ت الرباط رقم 67775

تغيي2 مدير الصرع
ب وجب محضر الج ع العام   -  I

لشركة   ،(2(2 يونيو   (9 بساريخ 

الصرنسية  املبسطة  املساه ة 

»TERRE ARMEE« رأس الها )28.11 

درهم، والتي مقرها االجس اعي ب 82) 

شارع نابوليون بونابارت 522)9 روي 

السجل  لدى  واملسجلة  مامليزون 

 (NANTERRE) بنونطي2  السجاري 

تقرر   ،B775.684.(12 الرقم  تحت 

ما يلي :

سي2ي  بيي2  السيد  مهام  إنهاء 

ك دير  مهامه  من   (Pierre SERY(

أح د  شارع  بالرباط  الكائن  للصرع 

إسحاق،  ابن  مح د  زنقة  بالفريج، 

السجاري  السجل  لدى  واملسجل 

الرباط تحت الرقم 67.775.

فريطاك  نيكوال  السيد  تعيين 

)Nicolas FREITAG) مواطن فرن�صي 

القاطن بصرنسا، ك دير للصرع.

القانوني  اإليداع  انجاز  تم   -  II

السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

بالرباط في 9 سبس 23 2)2) تحت رقم 

.126561

445 P

WORLD SERVICES COMPTA

ALAM DECO

SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك واحد

بالرباط  عرفي  عقد  ب قس�صى 

وضع  تم   (2(2 يوليو   16 بساريخ 

ذات  لشركة  األسا�صي  القانون 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد الخصائص السالية :

 ALAM  : االجس اعية  التس ية 

.DECO SARL AU

الهدف االجس اعي : أع ال النجارة 

واألملنيوم.

أع ال مخسلصة.

تجارة عامة.

 9 إقامة   2 : شقة  املقر االجس اعي 

زنقة فارفوفيا املحيط الرباط.

املدة االجس اعية : 99 سنة ابسداء 

من تاريخ تأسيسها.

 122.222  : االجس اعي  الرأس ال 

حصة من   1222 درهم موزعة على 

درهم للحصة وزعت ك ا   122 فئة 

يلي :

 1222  : العلمي  نوفل  السيد 

حصة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

فاتح يناير إلى 21 ديس 23 من كل سنة.

العلمي  نوفل  السيد   : التسيي2 

مسي2 للشركة ملدة غي2 محدودة.

تم إيداع السجل السجاري ب كسب 

الرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   9 بساريخ 

.1265(9

446 P
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WORLD SERVICES COMPTA

 SOCIETE MAROCAINE DE

SERVICE ET EQUIPEMENTS
SARL AU

بيع حصص
العام  الج ع  محضر  ب وجب 

 SOCIETE شركة  االسسثنائي 

 MAROCAINE DE SERVICE ET

EQUIPEMENTS SARL AU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة املنعقد يوم 

الشريك   قرر  لقد   (2(2 يوليو   (1

الوحيد ما يلي :

يبيع السيد البوركي   : بيع األسهم 

إلى السيد ج23ان فرج ج يع أسه ه، 

لكل  درهم   122 ل  سهم   1222 أي 

سهم ما يعادل 122.222 درهم.

اسسقال   : اسسقالة املسي2 السابق 

السيد البوركي إبراهيم من الشركة 

بشكل نهائي.

تعيين السيد   : تعيين مدير جديد 

 SOCIETE ج23ان فرج مدير للشركة 

 MAROCAINE DE SERVICE ET

.EQUIPEMENTS SARL AU

وفقا   : األسا�صي  القانون  تعديل 

للسعديالت التي أدخلت على الشركة 

تحديث  الوحيد  الشريك  يقرر 

القانون األسا�صي للشركة.

تم إيداع السجل السجاري ب كسب 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   9 بساريخ 

.2425

447 P

WORLD SERVICES COMPTA

DELTA AEROSPACE
SARL AU

اسسقالة املدير السابق وتعيين مدير 
جديد

الج ع  محضر  ب وجب 

 DELTA شركة  االسسثنائي  العام 

AEROSPACE SARL AU شركة ذات 

يوم  املنعقد  املحدودة  املسؤولية 

الشريك   قرر  لقد   (2(2 يوليو   14

الوحيد ما يلي :

اسسقال   : اسسقالة املدير السابق 

الشركة  من  مح د  حضري  السيد 

بشكل نهائي.

تعيين السيد   : تعيين مدير جديد 

 DELTA« اوجامع مح د مدير للشركة

AEROSPACE SARL AU« واحد..

تقدي ها  الواجب  الصالحيات 

لإلجراءات اإلدارية والقانونية.

تم إيداع السجل السجاري ب كسب 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   2 بساريخ 

.279

448 P

 IDOM INGENIERIE

 ARCHITECTURE ET

CONSEIL
ايدوم أنجينيوري أرشيتيكسور اي 

كونساي

شركة مساه ة

رأس الها 6.522.222 درهم

املقر االجس اعي : 19)، شارع 

الزرقطوني زاوية شارع إبراهيم 

الروداني، رقم 12، املعاريف - 

الدار البيضاء

السجل السجاري : الدار البيضاء - 

رقم 122752

تصصية الشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

االسسثنائي لشركة ايدوم أنجينيوري 

شركة  كونساي،  اي  أرشيتيكسور 

 IDOM INGENIERIE مساه ة 

 ARCHITECTURE ET CONSEIL SA

املنعقد بساريخ 17 يونيو 2)2)، تقرر 

ما يلي :

فحص الحسابات واملصادقة على 

تقرير مصصي الشركة.

وإبراء  للشركة  النهائية  السصصية 

ذمة مصصيها.

من  الشركة  على  التشطيب 

السجل السجاري.

تصويت السلط.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  املحك ة  ضبط 

 (2(2 سبس 23   (6 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 742995.
للخالفة والبيان

املصصي

449 P

REPSOL TRADING

 BUREAU DE REPRESENTATION

AU MAROC

ريبسول طريدينغ

مكسب ت ثيلي باملغرب

املقر االجس اعي : زاوية شارع 

الزرقطوني وشارع املسي2ة، توين 

سانت2 - ال23ج الغربي - الطابق الثامن 

- الدار البيضاء

السجل السجاري : الدار البيضاء - 

رقم 282285

إغالق املكسب الس ثيلي
الوحيد  اإلداري  قرار  ب قس�صى 

شركة  ترادين،  ريبسول  لشركة 

اإلسباني،  القانون  ذات  مجهولة 

تقرر   ،(2(2 أبريل   9 بساريخ  الصادر  

ما يلي :

»ريبسول  إغالق املكسب الس ثيلي 

.»REPSOL TRAIDING« »طريدينغ

اين2يك  الدوفونسو  السيد  إقالة 

 Ildefonso Enrique« سونشيز رومو

مهامه  من   »SANCHEZ ROMO

ك دير املكسب.

من  الس ثيلي  املكسب  تشطيب 

السجل  ومن  السجاري  السجل 

الضريبي.

السيد  لصائدة  توكيل  منح 

رومو  سونشيز  اين2يك  الدوفونسو 

 Ildefonso Enrique SANCHEZ«

.»ROMO

تصويت السلط.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالدار  السجارية  املحك ة  ضبط 

 (2(2 أغسطس   (7 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 744122.
للخالفة والبيان

الوكيل

450 P

GAS SERVEI MAROC
كاز سي2في ماروك

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

ب قس�صى عقد عرفي محرر بالدار 

تم   (2(2 مارس   12 بساريخ  البيضاء 

لشركة  األساسية  القوانين  وضع 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد باملوافصات السالية :

الشكل القانوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

التس ية االجس اعية : كاز سي2في 

.GAS SERVEI MAROC ماروك

الهدف االجس اعي : السجارة، بيع، 

الس23يد  غاز  وتصدير  اسسي2اد  شراء، 

لل كيف الهوائي، برد فناعي.

املقر االجس اعي : 11 زنقة الوحدة، 

إقامة اإلمام علي، شقة رقم )، الدار 

البيضاء.

 1.522.222 : محدد في  الرأس ال 

15.222 حصة من  درهم مقسم إلى 

الواحدة  للحصة  درهم   122 فئة 

طرف  من  كليا  ومحررة  مكستبة 

الشريك الوحيد.

سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 

التسجيل في السجل السجاري إال إذا 

تم حلها أو ت ديدها.

سي2في  كاز  الشركة   : الشركاء 

ماروك GAS SERVEI MAROC ذات 
 62.112 رأس الها  اسباني،  قانون 

أورو، السجل السجاري : طوم 5887، 

ورقة B27248، كناش )518، فوليو 

السيد لويس  م ثلة من طرف   ،14

.Luis GIRALT LOPEZ جي2الت لوبيز

التسيي2 : عين ك سي2 للشركة ملدة 

غي2 محددة :
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 Luis  السيد لويس جي2الت لوبيز 

GIRALT LOPEZ، اسباني الجنسية، 

املزداد بساريخ 6) يناير 1982، الحامل 

.PAB155927 لجواز السصر رقم

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

كل  من  ديس 23  آخر  إلى  يناير  فاتح 

سنة.

يسم   : األرباح  وتوزيع  تخصيص 

بواسطة قرار الشريك الوحيد توزيع 

الخسائر  خصم  بعد  الصافي  الربح 

احسياط  اسسخالص  وبعد  السابقة 

5% من األرباح.

اإليداع القانوني : تم بكسابة ضبط 

البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 

تحت رقم 744694 وتسجيل الشركة 

بالسجل السجاري لدى نصس املحك ة 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   ( بساريخ 

.472865
للخالفة والبيان

املسي2

451 P

 HORMIGONES DOMINGO

GIMENEZ MAROC
أورميكونيس دومينكو خي ينيز 

ماروك

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها 7.222.222 درهم

املقر االجس اعي : تجزئة 94، الحي 

الصناعي تيط مليل - الدار البيضاء 

السجل السجاري : الدار البيضاء - 

رقم 162991

تجديد مهام مسي2
عن  الصادر  القرار  ب قس�صى 

لشركة  العادي  العام  الج ع 

خي ينيز  دومينكو  أورميكونيس 

 HORMIGONES ماروك 

 DOMINGO GIMENEZ MAROC

بساريخ 22 يونيو 2)2)، تقرر ما يلي :

السيد  املسي2  مهام  تجديد 

ماكسيم بي2ان Maxim PERRIN ملدة 

أربعة سنوات.

تصويت السلط.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  املحك ة  ضبط 
 (2(2 أغسطس   (7 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم )74412.
للخالفة والبيان

املسي2

452 P

 CONSEILS ET
 RESTRUCTURATIONS

INDUSTRIELLES
SARL

كونساي وريست2يكت2سيون 
أندوست2ييل

شركة محدودة املسؤولية
رأس الها 122.222 درهم

املقر االجس اعي : 75، شارع مسي2ة 
الخضراء - الدار البيضاء

السجل السجاري : الدار البيضاء - 
رقم 87582

الحل املسبق للشركة
عن  الصادر  القرار  ب قس�صى 
لشركة  االسسثنائي   العام  الج ع 
وريست2يكت2سيون  كونساي 
 CONSEILS ET أندوست2ييل 
 R E S T R U C T U R A T I O N S
محدودة  شركة   INDUSTRIELLES
6) يونيو  بساريخ  الصادر  املسؤولية 

2)2)، تقرر ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

تعيين السيد عبد الرح ان كراوي 
 Abderrahmane GUERRAOUI
إنهاء  وبالنتيجة  للشركة،  ك صصي 

وظيصسه ك سي2.
ب قر  السصصية  مقر  تحديد 
75، شارع   : الشركة بالعنوان السالي 

مسي2ة الخضراء - الدار البيضاء.
تصويت السلط.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
بالدار  السجارية  املحك ة  ضبط 
 (2(2 أغسطس   (7 بساريخ  البيضاء 

تحت رقم 744124.
للخالفة والبيان

املسي2

453 P

STE HM NEGOTRAV
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد
ب قس�صى عقد عرفي بسال بساريخ 

5 أغسطس 2)2)، تم وضع القانون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخصائص السالية :

 HM  : االجس اعية  التس ية 

.NEGOTRAV

الهدف االجس اعي : مقاول بناء أو 

ثكنات.

مقاول أع ال مخسلصة أو البناء.

باالسسي2اد  يقوم  وسيط  أو  تاجر 

والسصدير.

مكرر،   (2 رقم   : املقر االجس اعي 

الرشاد،  حي  مح د،  سيدي  شارع 

القرية - سال.

املدة االجس اعية : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

 122.222 مبلغ  في  الشركة  رأس ال 

درهم موزع على 1222 حصة من فئة 

122 درهم للحصة وزعت ك ا يلي :

 1222 حكيم  مونية  السيدة 

حصة.

التسيي2 : تم تعيين السيدة مونية 

غي2  ملدة  للشركة  ك سي2ة  حكيم 

محدودة.

تم التسجيل في السجل السجاري 

باملحك ة  الضبط  كسابة  لدى 

االبسدائية بسال تحت رقم 7)218.

454 P

STE REMAL AL SARRA 2
SARL AU

الحل
املنعقد يوم  إثر قرار اإلدارة  على 

 REMAL AL« 2)2) لشركة 6 يوليو 

ذات  SARRA ( SARL AU« شركة 

وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

رأس الها 12.222 درهم، تقرر ما يلي :

حل الشركة.

يعقوب  مح د  السيد  إعالن 

الهادي ميالد ك صصي للشركة.

مقر الشركة نصسه مقر السصصية، 
رقم 15 شارع األبطال شقة رقم 4، 

أكدال - الرباط.

السجل السجاري رقم 7)1167.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   9 بساريخ 

.126525

455 P

RENT 4 LESS
SARL AU

اسسثنائي  عام  ج ع  ب قس�صى 
قرر   (2(2 يوليو   (4 حرر في الرباط 

 RENT« للشركة  الوحيد  الشريك 

الشريك  ذات  ش.م.م   »4 LESS

الوحيد، ما يلي :

طرف  من  حصة   1222 تصويت 

السيد  إلى  القاموس  هشام  السيد 

جهاد واكريم.

اسسقالة السيد هشام القاموس 

من منصبه ك سي2 للشركة.

واكريم  جهاد  السيد  تعديل 

ك سي2 وحيد للشركة.

من   12 و   7 و   6 املواد  تعديل 

القانون األسا�صي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 126566 بساريخ 9 سبس 23 

.(2(2

456 P

HEZ AUTO
SARL AU

اسسثنائي  عام  ج ع  ب قس�صى 
قرر   (2(2 يوليو   (4 حرر في الرباط 

 HEZ« للشركة  الوحيد  الشريك 

الشريك  ذات  ش.م.م   »AUTO

الوحيد، ما يلي :

طرف  من  حصة   122 تصويت 

السيد  إلى  القاموس  هشام  السيد 

يوسف الغزالي.
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اسسقالة السيد هشام القاموس 

من منصبه ك سي2 للشركة.

الغزالي  يوسف  السيد  تعيين 

ك سي2 وحيد للشركة.

من   12 و   7 و   6 املواد  تعديل 

القانون األسا�صي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 126564 بساريخ 9 سبس 23 

.(2(2

457 P

HAM CARS
SARL AU

اسسثنائي  عام  ج ع  ب قس�صى 
قرر   (2(2 يوليو   (4 حرر في الرباط 

 HAM« للشركة  الوحيد  الشريك 

الشريك  ذات  ش.م.م   »CARS

الوحيد، ما يلي :

طرف  من  حصة   122 تصويت 

السيد  إلى  القاموس  هشام  السيد 

يوسف الغزالي.

اسسقالة السيد هشام القاموس 

من منصبه ك سي2 للشركة.

الغزالي  يوسف  السيد  تعيين 

ك سي2 وحيد للشركة.

من   12 و   7 و   6 املواد  تعديل 

القانون األسا�صي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم 126565 بساريخ 9 سبس 23 

.(2(2

458 P

MAKI PLAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها 12.222 درهم

املقر السجاري : هرهورة إقامة وازيس 

محل رقم 9 ت ارة

السجل السجاري 122285

بساريخ  ب قس�صى عقد عرفي حرر 

بساريخ  وسجل   (2(2 ف23اير   19

تأسيس شركة  تم   (2(2 7) ف23اير 

ذات الخصائص السالية :

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

املسؤولية املحدودة.

.MAKI PLAGE : العالمة السجارية

الهدف السجاري : مطعم.

إقامة  هرهورة   : السجاري  املقر 

وازيس محل رقم 9 ت ارة.

املدة : 99 سنة ابسداء من تسجيلها 

بالسجل السجاري.

رأس ال الشركة : 12.222 درهم.

بلهري  خالد  السيد   : التسيي2 

ك سي2ين  بوسباع  مح د  والسيد 

للشركة ملدة غي2 محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بساريخ  السجارية  باملحك ة  القانوني 

السجل  تحت رقم   (2(2 يوليو   (9

السجاري 122285.
لإليداع والنشر

التسيي2

459 P

OZONE LAAYOUNE

SARL

ب قس�صى املحضر السوثيقي للج ع 

العيون  أوزون  لشركة  العادي  غي2 

ت ت   (2(2 أغسطس   21 بساريخ 

املوافقة على ما يلي : 

االجس اعي  الرأس ال  في  الزيادة 

درهم   5.279.222 بزيادة  وذلك 

إلى  درهم   92.222 من  لي2تصع 

على  املصادقة  درهم،   5.469.222

الزيادة املذكورة مع تعديل الصصل 7 

من النظام األسا�صي.

توزيع الصالحيات.

الرأس ال االجس اعي   :  7 الصصل 

للرأس ال  االجس اعية  الحصص   :

 5.279.222 الجديد محددة في مبلغ 

حصة   52792 على  مقس ة  درهم 

اجس اعية من فئة 122 درهم للواحد 

محددة وموزعة  كلها مكستبة نقديا، 

حصسه  حسب  كل  الشركاء  على 

كالسالي :

 5279 البدراوي  عزيز  السيد 

حصة اجس اعية.

والخدمات  للبيئة  أوزون  شركة 

48411 حصة اجس اعية.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،(2(2 سبس 23   9 بساريخ  بالعيون 

تحت رقم 129)/2)2).

460 P

ASDK TRAVAUX
SARL

ب وجب الج ع العام فوق العادة 

 (2(2 أغسطس   18 بساريخ  للشركاء 

 ASDK TRAVAUX SARL لشركة 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

قرروا  درهم   1.222.222 رأس الها 

ما يلي :

االجس اعي  النشاط  تقليص 

للشركة.

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

 ،(2(2 سبس 23   ( بساريخ  بالرباط 

تحت الرقم 126261.

461 P

MS-NETWORK
تأسيس شركة

ب قس�صى عقد عرفي موقع بالرباط 

بساريخ فاتح يوليو 2)2) ومسجل يوم 

12 يوليو 2)2)، تم تأسيس الشركة 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد بامل يزات السالية :

MS-  : االجس اعية  التس ية 

.NETWORK

وإفالح  بيع   : االجس اعي  الهدف 

املعدات املعلوماتية.

الشبكات واالتصاالت.

زنقة واد زيز،   4  : املقر االجس اعي 

الطابق 2، شقة 7، أكدال، الرباط.

يسحدد   : االجس اعي  الرأس ال 

في  للشركة  االجس اعي  الرأس ال 

 122 درهم مقسم إلى   12.222 مبلغ 

كقي ة  درهم   122 فئة  من  حصة 

اس ية للواحدة، مخصصة للشريك 

الوحيد.

سنة   99 الشركة  تدوم   : املدة 

انطالقا من تاريخ تسجيلها بالسجل 

السجاري.

الشركة  تسيي2  يسم   : التسيي2 

السيد  طرف  من  محددة  غي2  ملدة 

املغربية،  الجنسية  ذو  املناوي،  بدر 

املزداد بساريخ 5 أبريل )199 بخريبكة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  والحامل 

.QA158429

التسجيل بالسجل السجاري :

السجل  من   126226 رقم  تحت 

لل حك ة  الضبط  بكسابة  السحليلي 

السجارية بالرباط.

462 P

MARCAM
شركة محدودة املسؤولية

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

والتي  بالرباط   (2(2 9) أغسطس 

تح ل الخصائص السالية :

اسسي2اد   : االجس اعي  الهدف 

وتصدير السلع.
رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.

موزعة على الشكل السالي :

 BAYIHA NOUG السيد 

PARFAIT 1222 حصة.

 PHILIBICH AUDREY السيد 
 1222  MBENGON BIKOUOH

حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
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شارع   48 الرقم   : املقر االجس اعي 

فال والد اميي2 أكدال، الرباط.

التسيي2 : السيد ركاز مح د.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.145682

463 P

TIR REKKAZ
رشكة محدودة املسؤولية مبساهم وحيد

في  العرفي  العقد  تسجيل  تاريخ 

والتي  بالرباط   (2(2 سبس 23  فاتح 

تح ل الخصائص السالية :

نقل البضائع   : الهدف االجس اعي 

الدولية واملحلية.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم للحصة الواحدة.

موزعة على الشكل السالي :

السيد ركاز مح د 1222 حصة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   48 الرقم   : املقر االجس اعي 

فال والد اميي2 أكدال، الرباط.

التسيي2 : السيد ركاز مح د.

السجاري  بالسجل  السقييد   رقم 

.145685

464 P

STE HRIMECH RM
تأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 

تأسيس   ،(2(2 18 أغسطس 

لها  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

املوافصات السالية :

.STE HRIMECH RM : التس ية

نقل البضائع   : الهدف االجس اعي 

لصائدة الغي2.

شارع ع ر   18  : املقر االجس اعي 

أكدال،   ( رقم  ع ارة  الخطاب  ابن 

الرباط.

 122.222 في  حدد   : الرأس ال 

درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيي2 

للشركة مع  اهرميش مسي2ا  يوسف 

ج يع الصالحيات.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت السجل السجاري عدد 1)1457.
للنسخ والبيان

الوكيل

465 P

AR HOMETRAV

تأسيس شركة

في  مؤرخ  عقدعرفي  ب وجب 

تأسيس  تم   (2(2 4) أغسطس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد لها املوافصات السالية :

.AR HOMETRAV : التس ية

نقل   : االجس اعي  الهدف 

األشغال  الغي2،  لصائدة  األشخاص 

املخسلصة أو البناء.

شقة   22 ع ارة   : املقر االجس اعي 

8 شارع موالي اح د لوكيلي حسان، 

الرباط.

 122.222 في  حدد   : الرأس ال 

درهم.

عين السيد عبد   : تسيي2 الشركة 

االله الركي مسي2ا للشركة مع ج يع 

الصالحيات.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت السجل السجاري رقم 2)1457.
للنسخ والبيان

الوكيل

466 P

RIYAMA TRANS

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 

تأسيس  تم   ،(2(2 )1 أغسطس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد لها املوافصات السالية :

.RIYAMA TRANS : التس ية

الهدف االجس اعي : نقل البضائع.

شقة   22 ع ارة   : املقر االجس اعي 

8 شارع موالي اح د لوكيلي حسان، 

الرباط.

 122.222 في  حدد   : الرأس ال 

درهم.

تسيي2 الشركة : عين السيد فالح 

مع  للشركة  مسي2ا  بندربي  الدين 

ج يع الصالحيات.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت السجل السجاري عدد 5)1457.
للنسخ والبيان

الوكيل

467 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش م م

الهاتف : )825)85)25

الصاكس : )498)85)25

TBH CONSULTING

ش م م ذات الشريك الوحيد

رقم 22 شارع )B إقامة تيصاوين

الحي الصناعي، أكادير

تأسيس
ب قس�صى عقد عرفي موقع ب دينة 

 (2(2 أغسطس   (8 بساريخ  أكادير 

 (9 بساريخ  أكادير  ب دينة  ومسجل 

القانون  تم وضع   ،(2(2 أغسطس 

املسؤوية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد تس يز 

بالخافيات اآلتية :

شركة   : االجس اعية  التس ية 

ش م م ذات   TBH CONSULTING

الشريك الوحيد.

حلي ة  بن  السيد   : الشركاء 

التهامي.

مكسب   : االجس اعي  الغرض 

الصالحي  امليدان  في  االستشارات 

والبيئي.

إدارة ح الت ملحاربة الجراد.

االقسصاد في املاء عن طريق الري 

الذكي.

السصدير واالسسي2اد.

االشراف على السكوين في امليدان 

الصالحي.

شارع   ،22 رقم   : املقر االجس اعي 

الحي الصناعي،  إقامة تيصاوين،   ،B(

أكادير.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابسداءا من يوم السأسيس النهائي 

للشركة.

رأس املال : حدد رأس املال في مبلغ 

 1222 إلى  مقسم  درهم   122.222

122 درهم  حصة اجس اعية من فئة 

وموزع على الشكل اآلتي :

 1222 التهامي  حلي ة  بن  السيد 

حصة اجس اعية.

حصة   1222 املج وعر: 

اجس اعية.

عين السيد بن حلي ة   : التسيي2 

وذلك  للشركة  وحيد  مسي2  التهامي 

ملدة غي2 محدودة.

في  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

ديس 23،   21 في  وتنسهي  يناير  فاتح 

األولى  االجس اعية  السنة  واسسثناءا 

بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

السجاري.

كافة  خصم  بعد   : األرباح 

السكاليف القانونية وكذا املنصوص 

عليها في القانون األسا�صي يوزع الباقي 

على الشركاء نسبة حصصهم في رأس 

املال االجس اعي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بأكادير  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   8 يوم 

.22296166
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بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  السجاري 

تحت   ،(2(2 سبس 23   8 بأكادير يوم 

رقم 22244129.
ملخص من أجل النشر

468 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش م م

الهاتف : )825)85)25

الصاكس : )498)85)25

شركة مؤسسة عبدون مريم 

للتعليم الخصو�صي

ش م م

الحي اإلداري، أوالد تاي ة، إقليم 

تارودانت

وفاة الشريك الوحيد وتوزيع رأس 
املال على دوي الحقوق

تعيين مسي2 وحيد للشركة
على إثر وفاة السيد عبدون اح د 

مؤسسة  بشركة  الوحيد  الشريك 

الخصو�صي،  للسعليم  مريم  عبدون 

الج ع   ،(2(2 سبس 23   ( انعقد يوم 

حقوق  لدوي  االسسثنائي  العام 

فقررو  املسوفي،  الوحيد  الشريك 

باالج اع ما يلي :

مؤسسة  شركة  مال  رأس  توزيع 

الخصوص  للسعليم  مريم  عبدون 

درهم   122.222 في  املحدد  م  م  ش 

1222 حصة اجس اعية  واملقسم إلى 

122 درهم على دوي حقوق  من فئة 

الشريك املسوفى وفق ما يلي :

 194 السيد عبدون عبد الح يد 

حصة اجس اعية.

 194 السيد عبدون عبد السالم 

حصة اجس اعية.

 194 ابراهيم  عبدون  السيد 

حصة اجس اعية.

 194 هللا  عبد  عبدون  السيد 

حصة اجس اعية.

حصة   99 مريم  عبدون  اآلنسة 

اجس اعية.

امجوض  علي  أيت  السيدة 

خديجة 5)1 حصة اجس اعية.

املج وع : 1222 حصة اجس اعية.

تعيين السيد عبدون عبد السالم 

ك سي2 وحيد للشركة وذلك ملدة ثالث 

سنوات.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 ،(2(2 سبس 23   7 يوم  بسارودانت 

تحت رقم 17)1.
ملخص من أجل النشر

469 P

شركة الدراسات مهى فيسك ش م م

الهاتف : )825)85)25

الصاكس : )498)85)25

S W W- شركة عالم العود
ش م م ذات الشريك الوحيد

دوار أيت سعيد بن ابراهيم، ج اعة 

سيدي اح د اع ر، أوالد تاي ة، 

إقليم تارودانت

تأسيس
ب قس�صى عقد عرفي موقع ب دينة 

 (2(2 سبس 23   7 بساريخ  تاي ة  أوالد 

بنصس  تارودانت  ب دينة  ومسجل 

األسا�صي  القانون  وضه  تم  اليوم 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

بالخافيات  تس يز  الوحيد  الشريك 

اآلتية :

التس ية االجس اعية : شركة عالم 

S W W ش م م ذات الشريك  العود 

الوحيد.

عبد  اح د  السيد   : الشركاء 

الرحيم.

االسسي2اد   : االجس اعي  الغرض 

وتوزيع  بيع  شراء،  والسصدير، 

بالج لة وبالسقسيط.

األملنيوم،  الزجاج،  للخشب، 

الحديد والبالستيك.

بالخشب،  النجارة  أشغال 

األملنيوم والحديد.

األشغال املخسلصة.

السجارة بصصة عامة.

دوار أيت سعيد   : املقر االجس اعي 

اح د  سيدي  ج اعة  ابراهيم،  بن 

اع ر، أوالد تاي ة، إقليم تارودانت.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابسداءا من يوم السأسيس النهائي 

للشركة.

رأس املال : حدد في مبلغ 122.222 

حصة   1222 إلى  مقسم  درهم 

اجس اعية من فئة 122 درهم وموزع 

على الشكل اآلتي :

السيد اح يد عبد الرحيم 1222 

حصة اجس اعية.

املج وع : 1222 حصة اجس اعية.

التسيي2 : عين السيد اح يد عبد 

وذلك  للشركة  وحيد  مسي2  الرحيم 

ملدة غي2 محدودة.

السنة االجس اعية : تبسدئ في فاتح 

يناير وتنسهي في 21 ديس 23 واسسثناءا 

األولى  االجس اعية  السنة  تبسدئ 

بالسجل  الشركة  تسجيل  يوم  من 

السجاري.

األرباح : بعد خصم كافة السكاليف 

في  عليها  املنصوص  وكذا  القانونية 

على  الباقي  يوزع  األسا�صي،  القانون 

رأس  في  حصصهم  نسبة  الشركاء 

املال االجس اعي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

 ،(2(2 سبس 23   12 يوم  بسارودانت 

تحت رقم 7))1.
ملخص من أجل النشر

470 P

BERRADA EPICES
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تأسيس  تم  بالرباط   (2(2 5 ف23اير 

شركة شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 BERRADA EPICES  : التس ية 

.SARL AU

الهدف : تجارة الج لة والسجزئة في 

السوابل والبذور واملواد الغذائية أي 

نشاط لبيع وشراء واسسي2اد وتصدير 

غذائية،  غي2  أو  غذائية  سلع  أي 

اسسي2اد وتصدير.

رياض  تجزئة   : االجس اعي  املقر 

أوالد مساع 22 رقم 174 ت ارة.

من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة بالسجل السجاري.

الرأس ال : حدد رأس ال الشركة 

 1222 درهم مقسم إلى   122.222 في 

درهم   122 بقي ة  اجس اعية  حصة 

وتوزيعها اكسسابها  سدد   للواحدة 

 ك ا يلي :

السيدة برادة خولة 1222 حصة.

السيدة  الشركة  يدير   : التسيي2 

برادة خولة ملدة غي2 محدودة ابسداءا 

األسا�صي  القانون  توقيع  تاريخ  من 

للشركة مع اعس اد توقيعه في ج يع 

العقود والوثائق اإلدارية والبنكية.

من  تبسدئ  االجس اعية  السنة 

ديس 23 من   21 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.

من  يخصم ما قدره %5   : األرباح 

إلى  القانوني  االحسياطي  تكوين  أجل 

حدود 1/5 من الرأس ال,

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

االبسدائية بس ارة تحت رقم 122687 

بساريخ 12 سبس 23 2)2).
ب قس�صى مقسطف وبيان

471 P

DENT PROJET
ش م م بشريك واحد

شقة بشارع العرائش ع ارة الجزيرة 
رقم ) الطابق األول، الناظور

تأسيس الشركة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�صى 

وضع  تم   ،(2(2 يوليو   14 بساريخ 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية.
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 DENT PROJET التس ية : شركة

ش م م بشريك واحد.

اسسي2اد   : االجس اعي  الغرض 

واملك الت  الطبية  اللوازم  وتصدير 

الغذائية ولوازم السج يل والنظافة، 

بيع بالج لة.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصصة 

مباشرة بهدف الشركة.

بشارع  شقة   : االجس اعي  املقر 

 ( رقم  الجزيرة  ع ارة  العرائش 

الطابق األول الناظور.

رأس مال الشركة 122.222 درهم 

مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد املرابط زكريا.

 1222 زكريا  املرابط   : الشريك 

حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   (2 االبسدائية بالناظور بساريخ 

2)2)، تحت رقم 1225.

472 P

GREEN SASH
ش م م

دوار أوالد محند فطومة بني وكيل، 

الناظور

تأسيس شركة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�صى 

بساريخ 21 أغسطس 2)2)، تم وضع 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية :

 GREEN SASH : شركة  التس ية 

ش م م.

الغرض االجس اعي : إنساج العبوات 

واألكياس واسسي2اد العبوات وتسويق 

األكياس والسغليف.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصصة 

مباشرة بهدف الشركة.

: دوار أوالد محند  املقر االجس اعي 

فطومة بني وكيل الناظور.

رأس مال الشركة 122.222 درهم 

مقسم إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد فيصيج كريم.

الشركاء : فيصيح كريم 722 حصة.

فيصيح  ابراهيم 222 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

) سبس 23  االبسدائية بالناظور بساريخ 

2)2)، تحت رقم 962).

473 P

ARYA TRAV
ش م م بشريك وحيد

تعاونية الصسح ارك ان، الناظور

تأسيس رشكة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�صى 

بساريخ 5) أغسطس 2)2)، تم وضع 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية.

 ARYA TRAV شركة   :  التس ية 

ش م م بشريك واحد.

مقاول   : االجس اعي  الغرض 

األشغال الع ومية والبناء.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصصة 

مباشرة بهدف الشركة.

الصسح  تعاونية   : االجس اعي  املقر 

ارك ان الناظور.

 122.222 الشركة  املال  رأس 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد عارفي مح د.

 1222 مح د  عارفي   : الشريك 

حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بساريخ  بالناظور  االبسدائية 

سبس 23 2)2)، تحت رقم 948).

474 P

SPEEDRIF
ش م م بشريك واحد

حي أوالد ابراهيم زنقة 222،
رقم 44 الناظور

تأسيس الشركة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�صى 

بساريخ 8) أغسطس 2)2)، تم وضع 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية :

التس ية : شرمة SPEEDRIF ش م 

م بشريك واحد.

اسسي2اد   : االجس اعي  الغرض 

واملالبس  املنسوجات  وتصدير 

الجاهزة.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصصة 

مباشرة بهدف الشركة.

املقر االجس اعي : حي أوالد ابراهيم 
زنقة 222 رقم 44 الناظور.

 122.222  : الشركة  مال  رأس 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد الزياني خالد.

 1222 خالد  الزياني   : الشريك 

حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بساريخ  بالناظور  االبسدائية 

سبس 23 2)2)، تحت رقم 946).

475 P

 INSTITUT AL-KHWARISMI

 DE FORMATION

 PROFESSIONNEELLE PRIVE

- IKEP
ش م م بشريك وحيد

شقة الطابق الثاني مكسب رقم 2 و4 
طريق تاوي ة، الناظور

تأسيس الشركة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قضتى 

بساريخ 5) أغسطس 2)2)، تم وضع 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية :

INSTITUT AL-  : التس ية 

 KHWARISMI DE FORMATION

 PROFESSIONNEELLE PRIVE -

IKEP ش م م بالشريك الوحيد.

مدرسة   : االجس اعي  الغرض 

اللوجستية  الخدمات  في  املهنية 

والصحة.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصصة 

مباشرة بهدف الشركة.

الطابق  شقة   : االجس اعي  املقر 

الثاني مكسب رقم 2 و4 طريق تاوي ة 

الناظور.

 122.222  : الشركة  مال  رأس 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد شقيقي األمين.

 1222 األمين  شقيقي   : الشريك 

حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

2 سبس 23  االبسدائية بالناظور بساريخ 

2)2)، تحت رقم 982).

476 P

PEPINIERE AL KHAYR
ش م م

بوحيدوس مركز تفرسيت، الدريوش

تأسيس الرشكة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�صى 

وضع  تم   ،(2(2 يوليو   (1 بساريخ 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية :

 PEPINIERE AL التس ية : شركة 

KHAYR ش م م.

نقل  مقاول   : االجس اعي  الغرض 

مشسل  الغي2،  لحساب  البضائع 

مزرعة، زراعة نباتات أشجار، أزهار 

وبصصة  فاكهة  شجي2ات  نباتات، 

السجارية  الع ليات  ج يع  عامة 

والعقارية التي ترتبط بصصة مباشرة 

بهدف الشركة.



عدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2))الجريدة الرسمية   11706

املقر االجس اعي : بوحيدوس مركز 

تصريست الدريوش.

 122.222 الشركة  املال  رأس 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد اقشار مح د.

 222 مح د  اقشار   : الشركاء 

حصة.

اقشار توفيق 222 حصة.

اقشار ابراهيم 224 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالدريوش بساريخ 4 سبس 23 

2)2)، تحت رقم 54.

477 P

DIS GOLD

ش م م بشريك وحيد

مركز بني أنصار، الناظور

تأسيس الشركة.
بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تم وضع   ،(2(2 أغسطس   5 بساريخ 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية.

 DIS GOLD شركة   :  التس ية 

ش م م بشريك واحد.

اسسي2اد   : االجس اعي  الغرض 

املنسجات  الغذائية،  املواد  وتصدير 

املنزلية والسج يلية.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصصة 

مباشرة بهدف الشركة.

: مركز بني أنصار  املقر االجس اعي 

الناظور.

 122.222  : الشركة  مال  رأس 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد البوعرفاوي اح د.

اح د  البوعرفاوي   : الشريك 

1222 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بساريخ  بالناظور  االبسدائية 

سبس 23 2)2)، تحت رقم 947).

478 P

T N M
ش م م بشريك وحيد

مركز كرونة ت س ان الدريوش

تأسيس شركة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تم وضع   ،(2(2 أغسطس   5 بساريخ 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية.

T N M ش م م  التس ية : شركة 

بشريك وحيد.

كراء   : االجس اعي  الغرض 

السيارات بدون سائق.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصصة 

مباشرة بهدف الشركة.

كورنة  مركز   : االجس اعي  املقر 

ت س ان، الدريوش.

 122.222 الشركة  املال  رأس 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد دير منطصل 1222 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالدرويش  االبسدائية 

4 سبس 23 2)2)، تحت رقم 56.

479 P

LUKI TRANS
ش م م بشريك واحد

شارع طارق بن زياد، الدرويش

تأسيس الشركة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�صى 

وضع  تم   ،(2(2 يوليو   6 بساريخ 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية.

 STE LUKI شركة   : التس ية 

TRANS ش م م بشريك واحد.

نقل  مقاول،   : الغرض االجس اعي 

البضائع لحساب الغي2 وطني ودولي.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصصة 

مباشرة بهدف الشركة.

شارع طارق بن   : املقر االجس اعي 

زياد الدرويش.

 122.222  : الشركة  املال  رأس 

درهم مقسم إلى 1222 حصة من فئة 

122 درهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

السيد الوكيلي مي ون.

 1222 الوكيلي مي ون   : الشركاء 

حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالدريوش بساريخ 4 سبس 23 

2)2) تحت رقم 55.

480 P

PLASSA MARKET

ش م م

أوالد مي ون ل 92)، الناظور

تأسيس الشركة
بالناظور  عرفي  عقد  ب قس�صى 

بساريخ 21 أغسطس 2)2)، تم وضع 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية :

 PLASSA شركة   : التس ية 

MARKET ش م م.

الغرض االجس اعي : سوبر ماركت.

الع ليات  ج يع  عامة  وبصصة 

السجارية والعقارية التي ترتبط بصصة 

مباشرة بهدف الشركة.

أوالد مي ون ل   : املقر االجس اعي 

92) الناظور.

 122.222  : الشركة  املال  رأس 

حصة من   1222 درهم مقسم على 

فئة 122 درهم.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

والسيد  مي ون  الصونتي  السيد 

الصونتي مح د.

 (22 مح د  الصونتي   : الشركاء 

حصة.

الصونتي سعيد 22) حصة.

الصونتي مي ون 52) حصة.

الصونتي أي ن 152 حصة.

بوحالس فوزية 22) حصة.

باملحك ة   القانوني  اإليداع  تم 

) سبس 23  االبسدائية بالناظور بساريخ 

2)2)، تحت رقم )96).

481 P

LATKON
ش م م

حي املطار ايلو 51 رقم 24، الناظور

ب قس�صى محضر الج عية العامة 

أغسطس   (8 بساريخ  االسسثنائية 

شركة  شركاء  فادق   ،(2(2

LATKON ش م م على قرار اسسقالة 

السيد ملوي رشيد من تسيي2 الشركة 

أمين  الورداني  السيد  تعيين  وتم 

ك سي2ين  كرم  الع راني  والسيد 

للشركة.

قرار  على  الشركاء  فادق  ك ا 

تعيين القانون االسا�صي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

) سبس 23  االبسدائية بالناظور بساريخ 

2)2)، تحت رقم 962).

482 P

SALLE LAGHMOUCH
ش م م

الطريق الرئيسية سلوان أ ازغنغان 

كلم 1 بوعرك، الناظور

الج عية  محضر  ب قس�صى 

يوليو   (4 العامة االسسثنائية بساريخ 

 SALLE 2)2)، فادق شركاء شركة 

ش م م على قرار   LAGHMOUCH

من  الشركة  الرأس ال  في  الزيادة 

 1.(22.222 إلى  درهم   122.222

درهم.
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تحسين  قرار  على  فادقوا  ك ا 

القانون األسا�صي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليو   8 بساريخ  بالناظور  االبسدائية 

2)2)، تحت رقم 622).

483 P

TOROK

ش م م حي املطار، الناظور

ب قس�صى محضر الج عية العامة 

أغسطس   12 بساريخ  االسسثنائية 

 TOROK 2)2) فادق شركاء شركة

ش م م على قرار الزيادة في الرأس ال 

إلى   4.222.222 من  الشركة 

7.222.222 درهم.

تحسين  قرار  على  فادقوا  ك ا 

القانون األسا�صي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالناظور  االبسدائية 

رقم  تحت   ،(2(2 18 أغسطس 

.(817

484 P

OTMAN MED

ش م م

جعدار رقم 77 بني بويصرور، الناظور

ب قس�صى محضر الج عية العامة 

أغسطس   (4 بساريخ  االسسثنائية 

شركة  شركاء  فادق   ،(2(2

قرار  م على  م  ش   OTMAN MED

اسباعي  للسيد  حصة   422 تصويت 

الشركة  رأس ال  ليصبح  فالح 

مقس ا ك ا يلي :

اسباعي فالح 1222 حصة.

قرار  على  الشركاء  فادق  ك ا 

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

فاتح  بساريخ  بالناظور  االبسدائية 

سبس 23 2)2)، تحت رقم 949).

485 P

EXTRA SABLE
ش م م

حي املطار ايلو 51 رقم 24، الناظور

ب قس�صى محضر الج عية العامة 

أغسطس   (8 بساريخ  االسسثنائية 

شركة  شركاء  فادق   ،(2(2

ش م م على قرار تصويت   LATKON

أمين  الورداني  للسيد  حصة   222

مقس ا  الشركة  رأس ال  ليصبح 

ك ا يلي :

الورداني أمين 222 حصة.

ملوي رشيد 222 حصة.

الع راني كرم 222 حصة.

قرار  على  الشركاء  فادق  ك ا 

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

) سبس 23  االبسدائية بالناظور بساريخ 

2)2)، تحت رقم 961).

486 P

عقد تسيير حر
ألفل  حر  تسيي2  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 يوليو  و2)   17 تجاري بساريخ 

امل23م من طرف السيدة فاط ة يازان 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

لصائدة السيد لشكر   A14456 عدد 

السعريف  لبطاقة  الحامل  رشيد 

.A22177( الوطنية عدد

السجاري  األفل  على  الواقع 

بالرباط  السجاري  بالسجل  املسجل 

نشاطه السجاري   ،88854 تحت رقم 

املنزلية،  لألدوات   بازار  عن  عبارة 

قا�صي  زنقة   8 بالرباط  الكائن 

سوي�صي،  البينيد  فنهاجي  بنح دي 

قدرها  كرانية  سومة  مقابل  وذلك 

2.222) درهم، مع تض ين الضريبة 

ملدة  وذلك  املضافة  القي ة  على 

سنسين كاملسين والتي تبسدئ من فاتح  

سبس 23 2)2) إلى غاية 21 أغسطس 

.(2((

487 P

شركة ان اش كونسبت

شركة ذات مسؤولية محدودة 

برشريك وحيد

تاسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

بالبيضاء بساريخ 7) يوليو 2)2)، تم 

املسؤولية  محدودة  شركة  تاسيس 

باملوافصات  وحيد  شريك  ذات 

السالية :

التس ية : ان اش كونسبت.

زنقة   12  : االجس اعي  املقر 

 ،5 رقم  الشقة   2 الطابق  الحرية، 

الدارالبيضاء.

ج يع أع ال   : الهدف االجس اعي 

البناء.

الراس ال : 522.222 درهم.

املدة : 99 سنة.

زكرياء  مح د  السيد   : التسيي2 

حلصي.

املركز الجهوي   : االيداع القانوني 

لالستث ار بالبيضاء.

 468847 رقم   : السجل السجاري 

بساريخ 11 أغسطس 2)2).

488 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMAN SADOUK

COMPTABLE AGREE PAR L›ETAT

 N°48 RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 26.61.((.62.99 /25.27.27.87.81

FAX : 25.27.92.29.(6

KENITRA

STE IENA IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقرها االجس اعي : زاوية 115، زنقة 

مع ورة و55 مح د الع راوي، 

مكسب رقم 12 القنيطرة

 IENA تاسيس شركة  لعقد  تبعا 

تاسيس  تقرر  ش.ذ.م.م.   IMMO

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

م يزاتها كالسالي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

ذات مسؤولية محدودة.

.IENA IMMO : التس ية

ترويج البناء،   : املوضوع الرئي�صي 

معدات  االالت،  وتصدير  اسسي2اد 

البناء.

 ،115 زاوية    : االجس اعي  املقر 

زنقة مع ورة و55 مح د الع راوي، 

مكسب رقم 12 القنيطرة.

املدة : 99 سنة.

رأس ال  حدد   : الشركة  راس ال 

درهم،   122.222 مبلغ  في  الشركة 

حصة اجس اعية   1222 مقس ة الى 

من فئة 122 درهم للواحدة.

الشكل  على  الحصص  تخصص 

السالي :

ساكنة  الدباغ  سهام  السيدة 

بشارع مح د 5، ع لية القدس ع ارة 

الحدائق  حي   ،8 رقم  شقة  س2-، 

القنيطرة عدد  الشرقية،  الرامي  بئ2 

الحصص االجس اعية 522 حصة.

مالك فقلي ساكن بشارع مح د 

س2-،  ع ارة  القدس  ع لية   ،5

8، حي الحدائق بئ2 الرامي  شقة رقم 

الحصص  عد  القنيطرة  الشرقية، 

االجس اعية 1222 حصة.

املج وع : 1222 حصة.

الدباغ،  سهام  السيدة   : االدارة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.G264568 رقم

وقد تم االيداع القانوني لقوانين 

االبسدائية  باملحك ة  الشركة 

أغسطس   (8 بساريخ  بالقنيطرة 

 ،(2(2/789(2 رقم  تحت   ،(2(2

ب لف   ،(2(2/((29 واملسجل برقم 

السجل السجاري رقم 55721.

489 P
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 STE ABDEL BOUAT DE

TRAVAUX DIVERS

SARL AU

تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 ،(2(2 ب يدلت بساريخ فاتح سبس 23 

للشركة  االسا�صي  القانون  وضع  تم 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد، ذات امل يزات السالية :

 STE ABDEL BOUAT  : التس ية 

.DE TRAVAUX DIVERS SARL AU

االشغال  في  مقاولة   : الهدف 

املخسلصة أو البناء.

اسسغرغور  حي   : االجس اعي  املقر 

تونصيت ميدلت.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

في  ماعدا  للشركة  النهائي  السأسيس 

حالة الصسخ املسبق أو الس ديد.

راس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسم 

122 درهم للحصة الواحدة، اكسسبت 

كالسالي :

1222 حصة للسيد بواطواو عبد 

املجيد.

الشركة  تسيي2  يسولى   : التسيي2 

السيد بواطواو عبد املجيد ملدة غي2 

محدودة.

في  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

ديس 23 من   21 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.

ب صلحة  القانوني  االيداع   تم 

املحك ة  لدى  الضبط  كسابة 

سبس 23   8 االبسدائية ب يدلت بساريخ 

رقم   ،(2(2/144 تحت رقم   ،(2(2

السجل السجاري رقم 467).

490 P

STE KH BTP

SARL AU

تاسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

ب يدلت بساريخ 4) أغسطس 2)2)، 

للشركة  االسا�صي  القانون  وضع  تم 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد، ذات امل يزات السالية :

 STE KH BTP SARL  : التس ية 

.AU

الهدف : أشغال مخسلصة أو البناء.

شارع   2 رقم   : االجس اعي  املقر 

الصنيدق ازكاغن ميدلت.

يوم  من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

في  ماعدا  للشركة  النهائي  السأسيس 

حالة الصسخ املسبق أو الس ديد.

راس ال الشركة : 122.222 درهم 

فئة  من  حصة   1222 على  مقسم 

122 درهم للحصة الواحدة، اكسسبت 

كالسالي :

ح يدي  للسيدة   حصة   1222

خولة. 

الشركة  تسيي2  يسولى   : التسيي2 

غي2  ملدة  خولة  ح يدي  السيدة 

محددة.

في  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 

ديس 23 من   21 فاتح يناير وتنسهي في 

كل سنة.

ب صلحة  القانوني  االيداع   تم 

املحك ة  لدى  الضبط  كسابة 

سبس 23   ( االبسدائية ب يدلت بساريخ 

رقم   ،(2(2/129 تحت رقم   ،(2(2

السجل السجاري رقم 461).

491 P

 STE MODERNE SER ET

TRAV
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

في  بالرباط  مسجل   (2(2 يوليو   7

القانون  تم وضع   ،(2(2 يوليو   14

املسؤولية  ذات  لشركة  االسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية :

 STE MODERNE SER : التس ية

.ET TRAV SARL AU

شارع عقبة   46  : املقر االجس اعي 

شقة رقم ) أكدال الرباط.

املوضوع : ج يع االشغال.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس الصعلي للشركة.

: تسي2 الشركة من طرف  التسيي2 

غي2  ملدة  املخربش  اح د  السيد 

محددة.

الراس ال : 122.222 درهم، سعر 

122 درهم للحصة مقس ة ك ا يلي :

اح د املخربش .... 1222 حصة.

املج وع ... 1222 حصة.

السنة االجس اعية : تبسدئ في فاتح 

يناير وتنسهي في 21 ديس 23.

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

السجل السجاري رقم 145662.

492 P

STE SOMAIRE TRV
SARL AU

تعديالت الشركة

 SOMAIRE TRV  : اسم الشركة 

.SARL AU

 1222 الشركة  حصص  تصويت 

حصة من السيد اهاللي الحسين الى 

السيد الخدير لغري�صي.

الحسين  اهاللي  السيد  اسسقالة 

من تسيي2 الشركة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

السجارية بالرباط : 126516.

493 P

LIBRAIRIE NEIGE

SARL AU

راس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 2 اقامة زينب 

حي السالم افران

 18 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر  وضع  تم   ،(2(2 أغسطس 

الج ع العام االسسثنائي.

تس ية  تغيي2   : اليوم  أشغال 

الشركة، نحديث النظام االسا�صي.

مخسلصات.

العام  الج ع  قرر   : االول  الحل 

 LIBRAIRIE تغيي2 تس ية الشركة من

.ATLAS NEIGE CAR  الى NEIGE

العام  الج ع  قرر   : الثاني  الحل 

تحديث النظام االسا�صي للشركة.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بأزرو  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   ،(2(2 سبس 23   ( بساريخ 

.1257

494 P

 STE GREEN CONCEPT

 ACTIVITES

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

راس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : رقم 596 شارع 

الحسن الثاني أحداف ازرو

تاسيس شركة
الساسي�صي  القانون  وضع  تم 

لشركة ذات املسؤولية املحدودة تبعا 

يوليو   (2 بساريخ  مؤرخ  عرفي  لعقد 

2)2)، ذات الخافيات السالية :

اسم  الشركة  تأخذ   : التس ية 

 GREEN CONCEPT ACTIVITES

ذات  املسؤولية  محدودية  شركة 

الشريك الوحيد.
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 ACTIVITES ET  : الهدف 

 ANIMATION SPORTIVES

 CULTURELLES ET

.TOURISTIQUES

املقر  يقع   : االجس اعي  املقر 

شارع   596 االجس اعي للشركة برقم 

الحسن الثاني أحداف ازرو.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.

 122.222  : االجس اعي  الراس ال 

1222 حصة من  درهم مقس ة على 

الواحدة  للحصة  درهم   122 قي ة 

على الشكل السالي :

اومزطي عبد العزيز 1222 حصة.

املج وع .... 1222 حصة.

عين ب قس�صى القانون   : التسيي2 

غي2  ملدة  مسي2  للشركة  االسا�صي 

محدودة السيد اومزطي عبد العزيز 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.E275742 رقم

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بأزرو  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   ،(2(2 سبس 23   ( بساريخ 

السجل السجاري 1257.

495 P

 STE ATLAS CROWN
SARL AU

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

راس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : القطاع السياحي 

كم 14 دائرة بحي2ة افكصاك افران

تاسيس شركة
الساسي�صي  القانون  وضع  تم 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

تبعا لعقد عرفي مؤرخ بساريخ 9 يوليو 

2)2)، ذات الخافيات السالية :

اسم  الشركة  تأخذ   : التس ية 

محدودية  شركة   ATLAS CROWN

املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

الهدف : فندق.

املقر االجس اعي : القطاع السياحي 

كم 14 دائرة بحي2ة افكصاك افران.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.

 122.222  : االجس اعي  الراس ال 

1222 حصة من  درهم مقس ة على 

الواحدة  للحصة  درهم   122 قي ة 

على الشكل السالي :

جيد ع ر 1222 حصة.

املج وع .... 1222 حصة.

عين ب قس�صى القانون   : التسيي2 

غي2  ملدة  مسي2  للشركة  االسا�صي 

الحامل  ع ر  جيد  السيد  محدودة 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

.DB964(

االيداع القانوني :

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بأزرو  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت   ،(2(2 أغسطس   (6 بساريخ 

رقم السجل السجاري 1255.

496 P

 STE VERGER D›AZROU
SARL AU

راس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : ملكية م23وكة 

ايت اع ر واعلي تكريكرة أزرو

 17 في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

محضر  وضع  تم   ،(2(2 أغسطس 

الج ع العام االسسثنائي.

الشركة.  تصصية   : اليوم  أشغال 

تس ية املصصي.

مخسلصات.

العام  الج ع  قرر   : االول  الحل 

 17 من تاريخ  توقيف الشركة ابسداء 

أغسطس 2)2).

العام  الج ع  قرر   : الثاني  الحل 

فطي ة  املعزوز  السيدة  تس ية 

مكان  وتحديد  الشركة،  مصصية 

االجس اعي  املقر  في  الشركة  تصصية 

اع ر  ايت  م23وكة  ب لكية  الكائن 

واعلي تكريكرة أزرو.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 

بأزرو  االبسدائية  باملحك ة  الضبط 

تحت   ،(2(2 أغسطس   (6 بساريخ 

رقم السجل السجاري 1182.

497 P

 STE EUREKA SOFT 
SARL AU

تعديالت
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

 EUREKA SOFT SARL لشركة 

 ( شارع عقبة شقة   4  : ب  الكائنة 

الطابق االول اكدال الرباط واملؤرخ 

الشركاء قرر   ،(218 نون23   12  ب 

ما يلي :

بعد   : االجس اعية  الحصص  بيع 

تبين  الشركاء،  بين  االسهم  تحويل 

السعديالت السالية :

بيع  السيد سعد بوفصيحة  قرر 

452 حصة من حصصه االجس اعية 

في الشركة الى السيد عادل مليني الذي 

يقبل 452 حصة.

 52 بيع  قرر السيد محسن زاهر 

في  االجس اعية  حصصه  من  حصة 

الشركة الى السيد عادل مليني الذي 

يقبل 52 حصة.

 52 قرر السيد يونس كواللي بيع 

في  االجس اعية  حصصه  من  حصة 

الشركة الى السيد عادل مليني الذي 

يقبل 52 حصة.

 : للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

الى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.

 : تعديل القانون االسا�صي للشركة 

السالصة  تعديالت  بادخال  وذلك 

الذكر ووفقا ملا يقسضيه القانون.

كاتب  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

رقم  تحت   ،(219 يناير   12 بساريخ 

.99229

498 P

 STE MADRANE CAR 

SARL AU

تعديالت
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

 MADRANE CAR  SARL AU لشركة

تانسيصت  زنقة واد   18  : الكائنة ب 

اكدال الرباط واملؤرخ   17 شقة رقم 

الشركاء  قرر   ،(2(2 يوليو   9  ب 

ما يلي :

جديد  مسي2  وتعيين  اسسقالة 

عادل  السيد  املسي2  قرر   : للشركة 

مليني االسسقالة من تسيي2 الشركة وتم 

السيدة خولة حجار ك سي2ة  تعيين 

وحيدة لها.

 : تعديل القانون االسا�صي للشركة 

السالصة  تعديالت  بادخال  وذلك 

الذكر ووفقا ملا يقسضيه القانون.

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   ،(2(2 سبس 23   9 بساريخ 

.126528

499 P

STE SIRIUS GROUP EVENT

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ( في  ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ 

الشركة  شركاء  قرر   ،(2(2  يونيو 

ما يلي :

الحل املسبق للشركة.

معروفي  هند  السيدة  تعيين 

مصصية للشركة.

تعيين مقر الشركة مكان للسصصية 

)24 زنقة مالي الطابق 2 شقة 9 ديور 

الجامع الرباط).

كاتب  لدى  القانوني  االيداع  تم 

بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 

تحت رقم   ،(2(2 سبس 23   9 بساريخ 

.126542

500 P
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STE BEST ANALYST
SARL AU

تاسيس شركة
 (2(2 أغسطس   (5 بساريخ  تم 
ذات  لشركة  منظم  قانون  وضع 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بامل يزات السالية :
 STE BEST ANALYST  : التس ية 

.SARL AU
معس د،  محاسب   : الهدف 
استشارة قانونية، جبائية التشغيل، 

التسيي2.
مكسب للدراسات واالبحاث.

تجزئة   ،51 رقم   : املقر االجس اعي 
قلعة  الثاني،  الطابق  اللي ون، 

السراغنة.
سنة تبسدئ من تاريخ   99  : املدة 

5) غشت 2)2).
 122.222  : االجس اعي  الرأس ال 
درهم مقسم على 1222 سهم من فئة 

122 درهم موزع كاالتي :
 1222 حاباش  االله  عبد  السيد 

حصة.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

21 ديس 23.
السيد  طرف  من  تسي2   : االدارة 

عبد االله حاباش.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
يوم  السراغنة  لقلعة  االبسدائية 
رقم  تحت   ،(2(2 أغسطس   7
رقم  السجاري  السجل   ،(2(2/189

.41(5
501 P

 STE ABDELHAY
MABROUKA CASH

SARL AU
CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 198 LOT
MABROUKA LAAOUAMRA

تاسيس شركة
ب قس�صى عقد عرفي تم بساريخ 19 
واملصادقة  وضع   ،(2(2 أغسطس 
وتسجيل الوثائق املسعلقة  بسأسيس : 

 STE ABDELHAY MABROUKA

.CASH SARL AU

 STE  : السجاري  العنوان 

 ABDELHAY  MABROUKA CASH

.SARL AU

م23وكة  تجزئة   : االجس اعي  املقر 

العوامرة  ق  و  ج  املركزية  العوامرة 

دائرة اللوكس القصر الكبي2.

املدة : 99 سنة.

 122.222  : الشركة  رأس ال 

درهم.

االسسي2اد  املزاول،  النشاط 

والسصدير، تاجر مصاوض.

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

التسيي2 : تسي2 الشركة من طرف 

السيد عبد الحي هبول.

والتسجيل  القانوني  االيداع  تم 

باملحك ة االبسدائية بالعرائش بساريخ 

9 سبس 23 2)2)، تحت رقم 569.

502 P

STE BFZ CONSULTING

مقرها االجس اعي : زنقة دكار ع ارة 5 رقم 6 

املحيط الرباط

STE  AI-MN
شركة ذات مسؤولية محدودة وذات 

شريك وحيد

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : محل رقم ) ع ارة 

12 قطاع 2 بلوك 1 تجزئة 52 هكسار 

املسي2ة ) ت ارة

رقم السجل السجاري : 5725)1 

ت ارة

حل الشركة
لشركة املنصرد  الشريك   قرر 

مسؤولية  ذات  شركة   AI-MN

محل   : االجس اعي  مقرها  محدودة، 

 1 بلوك   2 قطاع   12 ع ارة   ( رقم 

ت ارة   ( املسي2ة  هكسار   52 تجزئة 

واملسجلة في السجل السجاري تحت 

رقم 5725)1 تقرر ما يلي :

حل الشركة.

بل عطي  نزار  السيد  تعيين 

ك صصي للشركة.

تعيين مقر السصصية في : محل رقم 

تجزئة   1 بلوك   2 قطاع   12 ع ارة   (

52 هكسار املسي2ة ) ت ارة.

في  القانوني  االيداع  تم  وقد 

املحك ة االبسدائية بس ارة بساريخ فاتح 

سبس 23 2)2)، تحت رقم 2857.
للنشر واالعالن

503 P

STE RANCH SAKIA
شركة ذات مسؤولية محدودة

تاسيس شركة
 4 بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،(2(2 سبس 23 

الشركة ذات امل يزات السالية :

.STE RANCH SAKIA : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الخيل،  ركوب  نادي   : املوضوع 

الكارتينغ، الجذب، الت2فيه.

والتسلية،  الت2فيهية  االنشطة 

لل رافق  الت2فيهية  املعدات  تاجي2 

الت2فيهية واملعارض وانشطة الشاطئ.

واملنتزهات  املنتزهات  أنشطة 

املائية واالنشطة االخرى ذات الصلة 

السظاهرات  وتنظيم  بالرياضة، 

الرياضية.

انشطة االندية الرياضية ومراكز 

الت2بية البدنية.

واملؤت رات  الندوات  تنظيم 

الدعائية  والصعاليات  واملهرجانات 

وج يع السظاهرات الثقافية والصنية.

انشاء وادارة وتشغيل أي مساحة 

لركوب  ومركز  سين ا  ودور  عرض 

ونادي  الرياضية  واملج عات  الخيل 
أخرى  مساحة  وأي  االطصال  لعب 

ومنتزه للت2فيه والتسلية الخ.

: تجزئة الصوسصاط  املقر الرئي�صي 

حي موالي رشيد الشطر الثاني الطابق 

الثاني رقم ) العيون.

الراس ال : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1222 الى  درهم مقس ة 

فئة 122 درهم موزعة كالسالي :

جولة الصياللي 522 حصة.

مريم الصياللي 522 حصة.

تسي2 الشركة من طرف   : االدارة 

جولة الصياللي.

بكسابة  القانوني  االيداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

تحت رقم   ،(2(2 سبس 23   9 بساريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   (112/(2(2

رقم  السحليلي  الرقم  تحت  السجاري 

.2(947

504 P

STE HAPPINESS TRAVAUX
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT

 AL HADDAD CENTRE BNI

 AMMARTE TARGUIST AL

HOCEIMA

بساريخ  ب قس�صى عقد عرفي حرر 

تم تأسيس شركة   ،(2(2 يوليو   (2

ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد بامل يزات السالية :

 STE HAPPINESS  : التس ية 

.TRAVAUX SARL AU

املقر االجس اعي :

ع ارت  بني  الحداد  تجزئة 

تارجيست الحسي ة.

الهدف : البناء واالشغال املخسلصة.

شراء وبيع مواد البناء بالج لة.

املدة : 99 سنة.

درهم   122.222  : الراس ال 

قي ة  من  حصة   1222 الى  مقسم 

122 درهم.

يبدة  السيدة   : الوحيد  الشريك 

يوسف 1222 حصة.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

يناير الى 21 ديس 23.

االدارة : السيد يبدة يوسف يعس23 

االسا�صي  القانون  في  الوحيد  املسي2 

ملدة غي2 محدودة.
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لالحسياطات   %  5  : االرباح 

القانونية والباقي للشريك الوحيد.

لدى  القانوني  االيداع  تم  لقد 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 

 ،(2(2 سبس 23   4 يوم  بالحسي ة 

تحت رقم 45.
ب ثابة مقسطف وبيان

505 P

مكسب املحاسبة

CABINET MSCOS

ع ارة 14 شقة رقم 5) زنقة ازكزا اكدال الرباط

الهاتف : 9).26.61.16.26

 STE ARJOMAS
SARL AU

ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ 

نظام  تكوين  تم   ،(2(2 يوليو   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  اسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

خصائصها كالسالي :

 STE ARJOMAS SARL : التس ية

.AU

الهدف : ت ارس الشركة االهداف 

السالية :

ومعدات  أدوات  ج يع  ت وين 

املدرسة واملكاتب وأع ال الطباعة.

االستث ار العقاري وأع ال البناء.

نقل البضائع.

شقة   14 ع ارة   : املقر االجس اعي 
رقم 5) زنقة ازكزا اكدال الرباط.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

21 ديس 23.

تاريخ تقييد  سنة من   99  : املدة 

الشركة بالسجل السجاري.

 122.222  : االجس اعي  الراس ال 

من  حصة   1222 الى  مقسم  درهم 

قي ةكل واحدة  122 درهم في ملكية 

السيدة الروكي أمال الحاملة لبطاقة 

.TA79526 السعريف الوطنية رقم

التسيي2 : تم تعيين السيدة الروكي  

السعريف  لبطاقة  الحاملة  أمال 

ك سي2ة   TA79526 رقم  الوطنية 

للشركة وملدة غي2 محدودة.

االحسياط القانوني : بعد خصم  5 
لالحسياط القانوني الصائض يوزع   %

حسب قرارات الشركاء.
بكسابة  تم   : القانوني  االيداع 
بالرباط  السجارية  باملحك ة  الضبط 
2)2)، تحت رقم  12 سبس 23  بساريخ 

.145757
عن النسخة والنص

506 P

 STE IYAD COFFEE
SARL AU

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
قد   ،(2(2 يوليو   (2 بساريخ  الرباط 
مسؤولية  ذات  شركة  تاسيس  تم 

محدودة بشريك وحيد.
 STE IYAD  : الشركة  اسم 

.COFFEE SARL AU
الهدف االجس اعي : مقهى.

راس ال الشركة : 122.222 درهم 
مقس ة الى 1222 حصة بقي ة 122 
للشريك  الواحدة  للحصة  درهم 

الوحيد مح د شعطيط.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 
الساسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السجل السجاري.
من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة.
شارع   4 رقم   : االجس اعي  املقر 
موالي علي شريف شقة رقم 1 ت ارة.

املسي2 : مح د شعطيط.
 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.122625
507 P

STE DNS LOGISTICS
SARL AU

تاسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
سبس 23  فاتح  بساريخ  الدارالبيضاء 
ذات  شركة  تاسيس  تم  قد   (2(2
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

 DNS LOGISTICS : اسم الشركة
.SARL AU

الشركاء : ياس ينة كدعان.

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

الهدف االجس اعي : نقل البضائع.

 122.222  : الشركة  راس ال 

درهم.

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة.

شارع الحرية   12  : املقر الرئي�صي 

طابق 2 شقة رقم 5 الدارالبيضاء.

املسي2ة : ياس ينة كدعان.

 : السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.471725

508 P

شركة امالل دستربيسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 5.222.222 درهم

مقرها االجس اعي : تجزئة الزهراء 

قطعة 4 سال

رفع راس ال الشركة

ب قس�صى عقد عرفي انعقد الج ع 

العام غي2 العادي يوم 6 يوليو 2)2) 

باملقر االجس اعي تجزئة الزهراء قطعة 

4 سال، وقرر ما يلي :

من  حصة   (522 تصويت  قبول 

السيد اومالل امح د لصائدة السيد 

اومالل عزيز.

الشركة  راس ال  من  الرفع 

من  لنقله  درهم   5.222.222 ب 

 12.222.222 الى  درهم   5.222.222

درهم بافدار 52.222  درهم جديدة 

بقي ة 122 درهم للحصة باسسع ال 

الحساب الجاري للشركاء.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

 ،(2(2 2 سبس 23  االبسدائية بسال في 

تحت رقم 24942.

509 P

 STE BRA HANDE

 MATERIAUX DE

CONSTRUCTION
تاسيس شركة

العام  الج ع  عقد  ب قس�صى 

 12 بساريخ  املنعقد  السأسي�صي 

تم تاسيس شركة   ،(2(2 أغسطس 

 STE BRA-HAND DE MATERIAUX

DE CONSTRUCTION باملوافصات 

السالية :

 STE BRA-HANDE  : التس ية 

.MATERIAUX CONSTRUCTION

عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 

مح د  شارع  العليا  الزريقة  حي   (

الخامس غصساي تاونات. 

  122.222 الشركة  رأس ال  مبلغ 

الذي  حصة   122 من  مكون  درهم 

ابراهيم  الحناوي  للسيد  ي لكها 

الساكن بحي الزريقة العليا غصساي 

تاونات.

بيع مواد البناء،   : غرض الشركة 

نقل البضائع.

التسيي2 للسيد الحناوي ابراهيم.

أجلها  من  تاسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابسداء من تقييدها 

بالسجل السجاري.

كسابة  لدى  القانوني  االيداع  تم 

الضبط باملحك ة االبسدائية بساونات 

تحت رقم   ،(2(2 سبس 23   9 بساريخ 

تسجيل  وتم   ((8111(2227584

الشركة بالسجل السجاري تحت رقم 

.1691

510 P

الصحراوي فقيهي

ترج ان محلف

مقبول لدى املحاكم

التشكيلة اللغوية : عربية - فرنسية

STE FOODS BRANDS 1
شركة ذات مسؤولية محدودة

راس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : فضاء باب أنصا 2 

باب املنصور البناية س الرقم 2)1 

الدارالبيضاء
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السجل السجاري : 7922)2 

الدارالبيضاء

تصويت حصص اجس اعية
مؤرخ  عرفي  عقد  ب وجب 

 ،(2(2 يوليو   15 في  بالدارالبيضاء 

الى  سعيد  مدافع  السيد  ونقل  باع 

 522 ك يل  التهامي  الوزاني  السيد 

برأس ال  ي لكها  اجس اعية  حصة 

شركة FOODS BRANDS 1 الشركة 

قدره  ب بلغ  املسؤولية،  املحدودة 

52.222 درهم.

لشركاء  االسسثنائي  العام  الج ع 

شركة FOODS BRANDS 1 املنعقد 

بساريخ 15 يوليو 2)2)، قد :

الحصص  تصويت  عاين 

االجس اعية امل23م بين السيد مدافع 

السيد  الى  ونقل  باع  الذي  سعيد 

الوزاني التهامي ك يل.

 6،7  ،(  ،1 عدل تحرير الصصول 

املسعلقة  االسا�صي  النظام  من  و15 

راس ال  وتوزيع  الشركاء  بسقدمات 

الشركة.

القانوني  بااليداع  القيام  تم 

السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

أغسطس   1( في  بالدارالبيضاء 

2)2)، تحت رقم 866)74.
موجز للبيان

التسي2

511 P

STE UNITED AMIRALE

SARL AU

 7 ب قس�صى عقد عرفي مسجل في 

تاسيس  تم  بالرباط   (2(2 سبس 23 

ش.م.م.   UNITED AMIRAL شركة 

ذات الشريك الوحيد.

هدفها االجس اعي : »فائغ- اسسي2اد 

 5  : االجس اعي  ومقرها  وتصدير« 

تجزئة االندلس، حي السالم، سال ملدة 

99 سنة ابسداء من الساسيس النهائي 

من تاريخ وضع السجل السجاري.

 122.222  : الشركة  راس ال   

حصة من   1222 الى  درهم مقس ة 

فئة 122 درهم للحصة للسيد ياسين 

الل سوني 1222 حصة، 

من فاتح يناير الى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة ماعدا السنة 

االولى.

التسيي2 : ياسين الل سوني.

رقم السجل السجاري 21845.

512 P

 STE ART ELECTRO &

SERVICES

SARL

راس الها : 92.222 درهم

مقرها االجس اعي : ع ارة 22 شقة 

رقم 8 زنقة موالي اح د لوكيلي 

حسان الرباط

 (8 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

شركة  تاسيس  تم   ،(2(2 يوليو 

»ارت الكت2و اسرفيس«  تح ل اسم 

ش.ذ.م.م. تسوفر على امل يزات السالية:

مقرها االجس اعي : ع ارة 22 شقة 

لوكيلي  اح د  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.

تكنولوجيا   : االجس اعي  الهدف 

الك بيوتر (بيع االجهزة).

مدة االسس رار : 99 سنة.

مقسم  درهم   92.222  : راس ال 

درهم   122 حصة من فئة   922 الى 

موزع ك ا يلي :

 222 بكاري  امين  مح د  السيد 

حصة.

 222 البوزيري  توفيق  السيد 

حصة.

 222 الشكدالي  رضوان  السيد 

حصة.

تم تعيين السيد مح د   : التسيي2 

أمين بكاري ك سي2 للشركة ملدة غي2 

محدودة.

من  تبسدئ   : االجس اعية  السنة 
فاتح يناير وتنسهي في 21 ديس 23.

األرباح : بعد اقسطاع % 5 لسكوين 
يوزع  القانوني  االحسياط  فندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم  
السجل  تحت  بالرباط  السجارية 

السجاري رقم 145719.
513 P

STE COMAX
SARL AU

راس الها : 122.222 درهم
مقرها االجس اعي : ع ارة 22 شقة 
رقم 8 زنقة موالي أح د لوكيلي 

حسان الرباط
بالرباط  عرفي  عقد  ب قس�صى  
 ،(2(2 أغسطس   19 بساريخ 
»كوماس«  شركة  شركاء  قرر 

ش.ذ.م.م.ش.و. ما يلي :
تحويل املقر االجس اعي من ع ارة 
أح د  زنقة موالي   8 رقم  شقة   22
 1 رقم  الى  الرباط  حسان  لوكيلي 
 6 رقم  شقة   1 ع ارة  ملزارة  تجزئة 

ت ارة.
تعديل القانون االسا�صي.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
السجارية بالرباط تحت رقم 126592 

في 12 سبس 23 2)2).
514 P

 STE KARAMI
SARL AU

راس الها : 122.222 درهم
مقرها االجس اعي : تجزئة الوفاق 1 

ع ارة 269) محل رقم 1 ت ارة 
حل الشركة

ب قس�صى  عقد عرفي بس ارة بساريخ 
شركة  قرر شركاء   ،(2(2 يوليو   (8

»كرامي« ش.ذ.م.م.ش.و. ما يلي :
حل لشركة كرامي ش.ذ.م.م.ش.و. 
وتعيين السيد س ي2 كرامي ك صصي 
للشركة وعنوان السصصية هو تجزئة 
 1 محل رقم   (269 ع ارة   1 الوفاق 

ت ارة.

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 

 12594 السجارية بالرباط تحت رقم 

في 12 سبس 23 2)2).

515 P

CAFE SHOT
SARL

رأس الها : 122.222 درهم

املقر االجس اعي : رقم 924 حي املنزه 

ي ع م الرباط

قصل السصصية
بالرباط  عرفي  عقد  ب قس�صى 

قرر شركاء   (219 نوف 23   (6 بساريخ 

شركة كافي شوت ش.ذ.م.م ما يلي :

قصل السصصية لشركة كافي شوت 

ش.ذ.م.م وتعيين السيد مراد حديود 

السصصية  وعنوان  للشركة  ك صصي 

هو رقم 924 حي املنزه ي ع م الرباط.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالرباط تحت رقم )12659 

بساريخ 12 سبس 23 2)2).

516 P

إيكيب بروم
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : زاوية شارع موالي 

عبد الرح ان وزنقة مع ورة إقامة 

ال23كة مكسب رقم ) س القنيطرة

سجل تجاري رقم 55221

القنيطرة

ب قس�صى عقد عرفي م23م بساريخ 

تصويت  تم   (2(2 أغسطس   (6

ج يع الحصص التي ي سلكها السيد 

والتي  الشركة  في  سعيد  سي و  آيت 

السيد  لصائدة  حصة   1222 تبلغ 

ت  و  ب  لـ  والحامل  ح دوني  جعصر 

AE122221 والساكن بزنقة الطوارق 

رقم 175 حي النهضة طريق القنيطرة 

هذا  ب وجب  أفبح  والذي  سال 

السصويت الشريك الوحيد الجديد
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ب قس�صى محضر قرارات الشريك 

تم  الساريخ  بنصس  املسخذة  الوحيد 

تقرير ما يلي :

تصويت الحصص.

اسسقالة السيد ايت سي و سعيد 

وتعيين  للشركة  ك سي2  مهامه  من 

السيد جعصر ح دوني ك سي2 جديد 

للشركة.

تحيين القانون األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

 باملحك ة االبسدائية بالقنيطرة بساريخ

8 سبس 23 2)2) تحت رقم 55221.
للخالفة والسذكي2

التسيي2

517 P

 STE AMERICAINE DE

CONSTRUCTION GENERAL

SARL

حل الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

بساريخ  للشركة  العادي  الغي2 

مسي2  قرر   (2(2 ف23اير   (5

 STE AMERICAINE DE الشركة 

 CONSTRUCTION GENERAL

درهم   92.222 رأس الها   SARL

مول  زنقة   15  : االجس اعي  ومقرها 

غومري سال ما يلي :

حل الشركة.

املهدي  الشاوي  السيد  تعيين 

بصصتهم  مح د  الدعنوني  والسيد 

مصصون للشركة.

مقر  في  السصصية  جعل  تقرر 

الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2(2 سبس 23   7 االبسدائية لسال في 

تحت رقم 24957.

518 P

ائس انية فداد ش.ذ.م.م

5 املركز السجاري ابن سينا اكدال الرباط

الهاتف : )25.27.77.59.7

R B LUXURY EVENTS

SARL

توسيع النشاط االجس اعي
تجديد القانون األسا�صي

العام  الج ع  محضر  حسب 

 (1 بساريخ  املنعقد  االسسثنائي 

 R B شركة  قرر شركاء   (2(2 يوليو 

LUXURY EVENTS SARL برأس ال 

مقرها  يوجد  والتي  درهم   122.222

بـ 121 شارع باتريس لومومبا الرباط 

قرروا ما يلي :

 توسيع النشاط االجس اعي للشركة

في األنشطة السالية :

الطباعة والسجارة.

السوافل والسأشي2.

ك ا  األسا�صي  القانون  تجديد 

ينص عليه القانون رقم 5.96.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

بساريخ بالرباط  السجارية   باملحك ة 

9 سبس 23 2)2) تحت رقم 126498.

519 P

 ARMA MAROC

TRANSPORT

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 1.600.000 DH

 SIEGE SOCIAL : AVENUE

 MEHDI BEN BARKA LOT

 SOUMIA LOT N° 5 SOUISSI

RABAT

RC : 120887

تغيي2 التس ية
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

 ARMA MAROC TRANSPORT

 1.622.222 رأس الها   SARL AU

درهم بساريخ 4) ف23اير 2)2) ما يلي :

 ARMA الشركة  اسم  تغيي2 

 MAROC TRANSPORT SARL AU

 LOGISTIQUE اآلن  أفبح  الذي 

 MAINTENANCE TRANSPORT

.»»LMT

من   ( املادة  تعديل  في  الشروع 

النظام األسا�صي.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

السجارية بالرباط تحت رقم 2)1264 

بساريخ 4 سبس 23 2)2).

520 P

FINKEYS

SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE SOCIAL : 30 AVENUE

 OQBA APP N° 12 BIS

RESIDENCE NIL AGDAL RABAT

تغيي2 املقر االجس اعي

 FINKEYS شركة  شركاء  اتخذ 

SARL خالل الج ع العام االسسثنائي 

القرار   (2(2 أغسطس   21 بساريخ 

السالي :

للشركة  االجس اعي  املقر  تغيي2 

 1( رقم  شقة  عقبة  شارع   22 من 

إلى  الرباط  اكدال  النيل  إقامة   BIS

16 شارع اسارو بي2 قاسم السوي�صي 

الرباط.

تحيين النظام األسا�صي للشركة.

وقد تم اإليداع القانوني باملحك ة 

السجارية بالرباط تحت رقم 126592 

بساريخ 12 سبس 23 2)2).

مقسطف من أجل اإلشهار

521 P

 SOCIETE BOULIZOURAT

ABARDI

 SIEGE SOCIAL : AIT MESSAOUD

RAS IJERRI JAHJOUH EL HAJEB

تأسيس شركة

تم إنجاز القانون األسا�صي بساريخ 

لسأسيس  ب كناس   (2(2 يونيو   (5

املحددة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملوافصات السالية :

 SOCIETE  : التس ية 

.BOULIZOURAT ABARDI SARL

النشاط : تربية األبقار الحلوب.

آيت مسعود راس   : املقر الرئي�صي 

أجي2ي جحجوح الحاجب.

رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 

درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 

درهم   122 1222 سهم أي  موزعة بـ 

املساه ين  على  موزعة  سهم  لكل 

بالشكل السالي :

ما  درهم   (5.222  : بنافر ملراني 

يعادل 52) سهم.

درهم   (5.222  : بنعي�صى الحارثي 

ما يعادل 52) سهم.

ما  درهم   (5.222  : ملراني  أيوب 

يعادل 52) سهم.

شادية الحارثي : 5.222) درهم ما 

يعادل 52) سهم.

املدة : حددت املدة في 99 سنة.

الشركة  ويدير  يسي2   : التسيي2 

السيد أيوب ملراني.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 

رقم  تحت  مكناس  ملدينة  السجاري 

.52(59

522 P
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BH ACQUISITION
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 18 RUE ABDELKRIM EL
 KHATTABI IMM ISMAILIA

TOUARGA MEKNES
تأسيس شركة

تم إنجاز القانون األسا�صي بساريخ 
لسأسيس  ب كناس   (2(2 يناير   22
املحددة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملوافصات السالية :
 BH ACQUISITION  : التس ية 

.SARL AU
النشاط : مخ3زة.

م ون حصالت.
عبد  شارع   18  : الرئي�صي  املقر 
الكريم الخطابي ع ارة االس اعيلية 

تواركة مكناس.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
درهم   122 1222 سهم أي  موزعة بـ 
املساهم  على  موزعة  سهم  لكل 

بالشكل السالي :
هشام بن ومن : 12.222 درهم ما 

يعادل 1222 سهم.
املدة : حددت املدة في 99 سنة.

الشركة  ويدير  يسي2   : التسيي2 
السيد هشام بن ومن.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  مكناس  ملدينة  السجاري 

.52525
523 P

ELITE FIT SPORT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : 15 RUE DE

 SEBOU 1ER ETAGE APPT N° 3
MEKNES

تأسيس شركة
تم إنجاز القانون األسا�صي بساريخ 
2 أغسطس 2)2) ب كناس لسأسيس 
املحددة  املسؤولية  ذات  شركة 

باملوافصات السالية :

 SOCIETE ELITE FIT  : التس ية 
.SPORT SARL

النشاط : أنشطة رياضية.
سبو  زنقة   15  : الرئي�صي  املقر 

الطابق األول شقة رقم 2 مكناس.
رأس ال  حدد   : الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 مبلغ  في  الشركة 
درهم   122 1222 سهم أي  موزعة بـ 
املساه ين  على  موزعة  سهم  لكل 

بالشكل السالي :
درهم   (5.222  : ياسين باقدوري 

ما يعادل 52) سهم.
 (5.222  : باقدوري  القادر  عبد 

درهم ما يعادل 52) سهم.
 (5.222  : باقدوري  مصطصى 

درهم ما يعادل 52) سهم.
 (5.222  : باقدوري  العزيز  عبد 

درهم ما يعادل 52) سهم.
املدة : حددت املدة في 99 سنة.

الشركة  ويدير  يسي2   : التسيي2 
السيد ياسين باقدوري.

باقدوري  ياسين  السيد  من  لكل 
باقدوري  العزيز  عبد  والسيد 
الوثائق  ج يع  توقيع  في  الصالحية 

البنكية املسعلقة بالشركة.
بالسجل  الشركة  تسجيل  تم 
رقم  تحت  مكناس  ملدينة  السجاري 

.52622
524 P

مكسب األسساذ املنضري
موثق

تطوان سيدي املنضري شارع الجيش امللكي 
إقامة املنزه

الهاتف : 25.29.99.96.66/56
الصاكس : 25.29.99.69.61

الشركة املس اة

تمودة غاز
ش.م.م

السجل السجاري رقم 8529
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
األسساذ عادل املنضري موثق بسطوان 
تصويت  تم   (2(2 مارس   2 بساريخ 
للسيد  امل لوكة  حصص  ج يع 
حصة   6222 أي  امزوري  مي ون 
لصالح  درهم   122 واحد  كل  قي ة 
والسيد  الخلوفي  العزيز  عبد  السيد 

نور الدين الخلوفي والتي ي سلكها في 

محدودة  شركة  غاز  ت ودة  الشركة 

درهم   622.222 املسؤولية رأس الها 

تجزئة  املضيق  االجس اعي  ومقرها 

البحر شارع سيدي قاسم رقم ).

لشركاء  العام  الج ع  وب وجب 

تقرر   (2(2 مارس   2 الشركة بساريخ 

ما يلي :

االعت2اف بسصويت حصص السيد 

مي ون امزوري إلى السيد عبد العزيز 

الخلوفي والسيد نور الدين الخلوفي 

الشركة  إلى  بلغت  كأنها  واعسبارها 

بالطرق القانونية.

مي ون  السيد  اسسقالة  قبول 

امزوري من منصبه ك سي2 للشركة.

الخلوفي  العزيز  السيد  تنصيب 

والسيد نور الدين الخلوفي ك سي2ين 

جديدين للشركة.

للشركة  القانونية  الصيغة  تغيي2 

املسؤولية  محدودة  شركة  من 

ذات  شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

املسؤولية املحدودة.

النظام  تغيي2  تم  فقد  وعليه 

قبل  من  وقبوله  للشركة  األسا�صي 

و   6 وخافة الصصول  كافة الشركاء 

7  و 17.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحك ة االبسدائية بسطوان بساريخ )1 

مارس 2)2) تحت رقم 2529.
للخالفة والبيان

األسساذ عادل املنضري

525 P

 SOCIETE ACSOUNA

TRAVAUX
SARL AU

شهر مسسخرج من النظام األسا�صي
ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تأسيس شركة  تم   (2(2 يوليو   15

 SOCIETE ذات املسؤولية املحدودة 

 ACSOUNA TRAVAUX SARL AU

على الشكل السالي :

 SOCIETE  : الشركة  تس ية 

.ACSOUNA TRAVAUX SARL AU

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

 غرض الشركة : االشغال املخسلصة /

االسسي2اد والسصدير / نقل البضائع / 

بيع املواد الصالحية.
املقر االجس اعي : شقة رقم 1 زنقة 

مهدية الرقم 24 حي السعادة بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

أق�صى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

حاالت الس ديد والكل وفقا للقوانين 

السارية املصعول.
تحديد  تم   : الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 رأس ال الشركة في 

تم تقدي ها نقدا.

الشريك الوحيد :

مغربي  زنان،  املولودي  السيد 

ماي  فاتح  بساريخ  مزداد  الجنسية 

السعريف  لبطاقة  الحامل   1967

القاطن   IB(2241 رقم  الوطنية 

مليلية شريك   7 بزنقة شوروكا رقم 

ومسي2 وحيد في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسي2   : التسيي2 

السيد املولودي زنان في كل  بإمضاء 

ما يسعلق باملسائل القانونية واإلدارية 

واملالية للشركة وما عدا ذلك.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبسدائية  املحك ة  ضبط  بكسابة 

 (2(2 أغسطس   2 بساريخ  ب23كان 

تحت رقم 87)/2)2).

526 P

SOCIETE BERKIOU AGRI
SARL AU

شهر مسسخرج من النظام األسا�صي
ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

شركة  تأسيس  تم   (2(2 يونيو   9

 SOCIETE ذات املسؤولية املحدودة 

على   BERKIOU AGRI SARL AU

الشكل السالي :
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 SOCIETE  : الشركة  تس ية 

.BERKIOU AGRI SARL AU

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

املواد  بيع   : الشركة  غرض 

الصالحية.

بدوار بني وكيل   : املقر االجس اعي 

احصي2 لعثامنة بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

أق�صى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

حاالت الس ديد والكل وفقا للقوانين 

السارية املصعول.

تحديد  تم   : الشركة  رأس ال 

درهم   152.222 رأس ال الشركة في 

تم تقدي ها نقدا.

الشريك الوحيد :

مغربي  مصطصى،  بركيو  السيد 

يونيو  فاتح  بساريخ  مزداد  الجنسية 

السعريف  لبطاقة  الحامل   1956

الوطنية رقم F(2(645 القاطن بحي 

شريك   ** الناضور   ** لعرا�صي رقم 

وحيد في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسي2   : التسيي2 

بركيو  العزيز  عبد  السيد  بإمضاء 

 1958 يناير  فاتح  بساريخ  مزداد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

رقم ))F(221 القاطن بحي األندلس 

مسي2  وجدة   1 الرقم  سندس  زنقة 

كل في  الشركة  في  شريك   وغي2 

ما يسعلق باملسائل القانونية واإلدارية 

واملالية للشركة وما عدا ذلك.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبسدائية  املحك ة  ضبط  بكسابة 

تحت   (2(2 يوليو   16 ب23كان بساريخ 

رقم 54)/2)2).

527 P

 SOCIETE ABNAE

MAHMOUD
SARL

شهر مسسخرج من النظام األسا�صي
ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تم تأسيس شركة   (2(2 ف23اير   19

 SOCIETE ذات املسؤولية املحدودة 

على   ABNAE MAHMOUD SARL

الشكل السالي :

 SOCIETE  : الشركة  تس ية 

.ABNAE MAHMOUD SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

غرض الشركة : بيع مواد البناء / 

األشغال املخسلصة.

: تجزئة بلوسكاي  املقر االجس اعي 

الطابق   ( رقم  شقة   1 رقم  تجزئة 

األول سعيدية بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

أق�صى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

حاالت الس ديد والكل وفقا للقوانين 

السارية املصعول.

تحديد  تم   : الشركة  رأس ال 

درهم   122.222 رأس ال الشركة في 

تم تقدي ها نقدا.

الشركاء :

مغربي  مح ود،  ادريس  السيد 

أبريل   (9 بساريخ  مزداد  الجنسية 

السعريف  لبطاقة  الحامل   1971

بـ  القاطن   FA25259 رقم  الوطنية 

املحطة   1( الشقة   1 بلوك   ( ب  ا 

ومسي2  السعيدية شريك  السياحية 

في الشركة.

حديدوان،  س يحة  السيدة 

بساريخ  مزدادة  الجنسية  مغربية 

لبطاقة  الحاملة   1985 أكسوبر   17

 S621678 رقم  الوطنية  السعريف 

 1( الشقة   1 بلوك   ( ا ب  القاطنة بـ 

املحطة السياحية السعيدية شريكة 

في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسي2   : التسيي2 
مح ود،  ادريس  السيد  بإمضاء 
بساريخ  مزداد  الجنسية  مغربي 
لبطاقة  الحامل   1971 أبريل   (9
 FA25259 رقم  الوطنية  السعريف 
 1( الشقة   1 بلوك   ( ا ب  القاطن بـ 
 املحطة السياحية السعيدية في كل
ما يسعلق باملسائل القانونية واإلدارية 
واملالية للشركة وما عدا ذلك مسي2 

وشريك في الشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبسدائية  املحك ة  ضبط  بكسابة 
تحت   (2(2 مارس   5 بساريخ  ب23كان 

رقم 8)2/1)2).
527 P

 SOCIETE JARDINAGE
MARZAK

SARL AU
شهر مسسخرج من النظام األسا�صي

ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 
تم تأسيس شركة   (2(2 ف23اير   (2
 SOCIETE ذات املسؤولية املحدودة 
 JARDINAGE MARZAK SARL AU

على الشكل السالي :
 SOCIETE  : الشركة  تس ية 
.JARDINAGE MARZAK SARL AU
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.
غرض الشركة : تنظيف / فيانة 
إدارة   / البنايات  حارس   / الحدائق 

السجديد والسأجي2.
والد  ع ارة   : االجس اعي  املقر 
املج وعة  تريصة  ج اعة  منصور 
السكنية ملوبة الطابق الثاني بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�صى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 
حاالت الس ديد والكل وفقا للقوانين 

السارية املصعول.
تحديد  تم   : الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 رأس ال الشركة في 

تم تقدي ها نقدا.

الشريك الوحيد :

مغربي  مرزاق،  مح د  السيد 

يناير  فاتح  بساريخ  مزداد  الجنسية 

السعريف  لبطاقة  الحامل   1987

FE11261 القاطن بحي  الوطنية رقم 

شراربة سعيدية شريك ومسي2 وحيد 

في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسي2   : التسيي2 

السيد مح د مرزاق في كل  بإمضاء 

ما يسعلق باملسائل القانونية واإلدارية 

واملالية للشركة وما عدا ذلك.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبسدائية  املحك ة  ضبط  بكسابة 

تحت   (2(2 مارس   4 بساريخ  ب23كان 
رقم 4)2/1)2).

529 P

 SOCIETE TRARITE

IMMOBILIER
SARL AU

شهر مسسخرج من النظام األسا�صي
ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

تم تأسيس شركة   (2(2 ف23اير   (4

 SOCIETE ذات املسؤولية املحدودة 

 TRARITE IMMOBILIER SARL AU

على الشكل السالي :

 SOCIETE  : الشركة  تس ية 

.TRARITE IMMOBILIER SARL AU

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

 غرض الشركة : األشغال املخسلصة /

كراء الشقق / بيع العقار.
زنقة   (9 رقم   : االجس اعي  املقر 

مهدية حي السعادة بركان.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

أق�صى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

وكذا  السابق  الحل  حاالت  عدا  ما 

حاالت الس ديد والكل وفقا للقوانين 

السارية املصعول.
تحديد  تم   : الشركة  رأس ال 
درهم   122.222 رأس ال الشركة في 

تم تقدي ها نقدا.
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الشركاء :

مغربي  جرودي،  مي ون  السيد 

يناير  فاتح  بساريخ  مزداد  الجنسية 

السعريف  لبطاقة  الحامل   1964

القاطن بحي   FA22(8 الوطنية رقم 

السعادة زنقة مهدية الرقم 9) بركان 

شريك وحيد في الشركة.

مغربية  قدوري،  فوزية  السيدة 

يونيو   7 بساريخ  مزدادة  الجنسية 

السعريف  لبطاقة  الحاملة   198(

القاطنة   FA1(4145 رقم  الوطنية 

بـحي املنار زنقة شراعة رقم 155 بركان 

مسي2ة وغي2 شريكة في الشركة.

وتلزم  الشركة  تسي2   : التسيي2 

 بإمضاء السيدة فوزية قدوري في كل

ما يسعلق باملسائل القانونية واإلدارية 

للشركة  املالية  املسائل  أما  فقط 

وبيع الشقق فهي تحت تسيي2 السيد 

الجنسية  مغربي  جرودي،  مي ون 

 1964 يناير  فاتح  بساريخ  مزداد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

القاطن بحي السعادة   FA22(8 رقم 

زنقة مهدية الرقم 9) بركان.

القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبسدائية  املحك ة  ضبط  بكسابة 

تحت   (2(2 مارس   11 ب23كان بساريخ 

رقم 2/144)2).

530 P

 SOCIETE DES TRAVAUX

DIVERS BELHOUS YAHYA
SARL

شهر مسسخرج من الج ع العام 
االسسثنائي

ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بساريخ 

العام  الج ع  قرر   (2(2 يناير   (2

 DES TRAVAUX DIVERS لشركة 

BELHOUS YAHYA SARL رأس الها  

242.222 درهم على تغيي2 فصول من 

القانون األسا�صي للشركة وذلك على 

الشكل السالي :

السيدة  من  حصة   682 بيع  تم 

الجنسية  مغربية  مهراز،  كري ة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

 125 املقي ة بالرقم   45585 رقم فا 

زنقة البحرين حي النهضة بركان.

مغربي  يحيى،  بلهوس  السيد  إلى 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الجنسية 

القاطن   12484( قا  رقم  الوطنية 

بالرقم 125 زنقة البحرين حي النهضة 

بركان و

بيع 682 حصة من السيد بلهوس 

الحامل  الجنسية  مغربي  ع اد، 

فا  رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

زنقة   125 بالرقم  القاطن   12484(

البحرين حي النهضة بركان إلى السيد 

بلهوس يحيى.

من  فصول  تغيي2  تم  وبذلك 

ت اشيا  للشركة  األسا�صي  القانون 

مع ع لية بيع الحصص على الشكل 

السالي :

الصصل السادس : الحصص :

 226222  : يحيى  بلهوس  السيد 

درهم.

 17222  : مهراز  كري ة  السيدة 

درهم.

 17222  : يحيى  بلهوس  السيد 

درهم.

املج وع 242.222 درهم.

الصصل السابع : رأس ال الشركة.

في  محدد  الشركة  رأس ال 

 2422 إلى  مقسم  درهم   242.222

على  موزعة  درهم   122 من  حصة 

الشكل السالي :

 1222  : يحيى  بلهوس  السيد 

حصة.

 17.222.  : مهراز  كري ة  السيدة 

درهم. .

 17.222: يحيى  بلهوس  السيد 

درهم. .

املج وع 2422 حصة.

التسيي2 :
بلهوس  السيد  حذف  تم  لقد 
الحامل  الجنسية  مغربي  ع اد، 
فا  رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
زنقة   125 بالرقم  القاطن   12484(
البحرين حي النهضة بركان من مه ة 

التسيي2.
يحيى،  بلهوس  السيد  وتعيين 
لبطاقة  الحامل  الجنسية  مغربي 
 12484( قا  رقم  الوطنية  السعريف 
البحرين  زنقة   125 بالرقم  القاطن 
حي النهضة بركان ك سي2 وشريك في 

الشركة.
بإمضاء  وتلزم  الشركة  تسي2 
بلهوس يحيى في كل ما يسعلق باملسائل 
للشركة  واملالية  واإلدارية  القانونية 

مسي2 وحيد وشريك في الشركة.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبسدائية  املحك ة  ضبط  بكسابة 
 (2(2 أغسطس   (5 بساريخ  ب23كان 

تحت رقم 2/219)2).
531 P

مكسب األسساذ املنضري
موثق

تطوان سيدي املنضري شارع الجيش امللكي 
إقامة املنزه

الهاتف : 25.29.99.96.66/56
الصاكس : 25.29.99.69.61

الشركة املس اة

بوزغالل ديستغبسيون
ش.م.م

السجل السجاري رقم 12417
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
األسساذ عادل املنضري موثق بسطوان 
تصويت  تم   (2(2 مارس   2 بساريخ 
للسيدة  امل لوكة  حصص  ج يع 
15.222 حصة  خديجة العاطصي أي 
لصالح  درهم   122 واحد  كل  قي ة 
والسيد  الخلوفي  العزيز  عبد  السيد 
ت سلكها  والتي  الخلوفي  الدين  نور 
ديسسغبسيون  بوزغالل  الشركة  في 
رأس الها  املسؤولية  شركة محدودة 
1.522.222 درهم ومقرها االجس اعي 
تجزئة  يحي  سيدي  شارع  املضيق 

البحر رقم 62.

لشركاء  العام  الج ع  وب وجب 
تقرر   (2(2 مارس   2 الشركة بساريخ 

ما يلي :
حصص  بسصويت  االعت2اف 
السيدة خديجة العاطصي إلى السيد 
نور  والسيد  الخلوفي  العزيز  عبد 
الدين الخلوفي واعسبارها كأنها بلغت 

إلى الشركة بالطرق القانونية.
خديجة  السيدة  اسسقالة  قبول 
ك سي2ة  منصبها  من  العاطصي 

للشركة.
الخلوفي  العزيز  السيد  تنصيب 
والسيد نور الدين الخلوفي ك سي2ين 

جديدين للشركة.
للشركة  القانونية  الصيغة  تغيي2 
املسؤولية  محدودة  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

املسؤولية املحدودة.
النظام  تغيي2  تم  فقد  وعليه 
قبل  من  وقبوله  للشركة  األسا�صي 
و   6 وخافة الصصول  كافة الشركاء 

7  و 17.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
املحك ة االبسدائية بسطوان بساريخ )1 

مارس 2)2) تحت رقم 2542.
للخالفة والبيان

األسساذ عادل املنضري

532 P

مكسب األسساذ املنضري
موثق

تطوان سيدي املنضري شارع الجيش امللكي 
إقامة املنزه

الهاتف : 25.29.99.96.66/56
الصاكس : 25.29.99.69.61

الشركة املس اة

سمير غاز
ش.م.م

السجل السجاري رقم 14255
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
األسساذ عادل املنضري موثق بسطوان 
تصويت  تم   (2(2 مارس   2 بساريخ 
للسيد  امل لوكة  حصص  ج يع 
حصة   1222 أي  امزوري  مي ون 
درهم لصالح   1222 قي ة كل واحد 
والسيد  الخلوفي  العزيز  عبد  السيد 
نور الدين الخلوفي والتي ي سلكها في 
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محدودة  شركة  غاز  س ي2  الشركة 
 1.222.222 رأس الها  املسؤولية 
املضيق  االجس اعي  ومقرها  درهم 
البحر  تجزئة  قاسم  سيدي  شارع 

ع ارة رقم ) رقم 2.
لشركاء  العام  الج ع  وب وجب 
تقرر   (2(2 مارس   2 الشركة بساريخ 

ما يلي :
االعت2اف بسصويت حصص السيد 
مي ون امزوري إلى السيد عبد العزيز 
الخلوفي والسيد نور الدين الخلوفي 
الشركة  إلى  بلغت  كأنها  واعسبارها 

بالطرق القانونية.
مي ون  السيد  اسسقالة  قبول 

امزوري من منصبه ك سي2 للشركة.
الخلوفي  العزيز  السيد  تنصيب 
والسيد نور الدين الخلوفي ك سي2ين 

جديدين للشركة.
للشركة  القانونية  الصيغة  تغيي2 
املسؤولية  محدودة  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وحيد  شريك  ذات 

املسؤولية املحدودة.
النظام  تغيي2  تم  فقد  وعليه 
قبل  من  وقبوله  للشركة  األسا�صي 
كافة الشركاء وخافة الصصول 6 و7  

و 17.
لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 
بساريخ  بسطوان  االبسدائية   املحك ة 

)1 مارس 2)2) تحت رقم 2541.
للخالفة والبيان

األسساذ عادل املنضري

533 P

مكسب األسساذ املنضري
موثق

تطوان سيدي املنضري شارع الجيش امللكي 
إقامة املنزه

الهاتف : 25.29.99.96.66/56
الصاكس : 25.29.99.69.61

الشركة املس اة

مالك امب
ش.م.م

السجل السجاري رقم 2667)
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
األسساذ عادل املنضري موثق بسطوان 
تصويت  تم   (2(2 ف23اير   14 بساريخ 
522 حصة قي ة كل واحد 122 درهم 

تقسطع من كافة الحصص امل لوكة 

السيد  بوهالل لصالح  للسيد خالد 

يوسف بوهالل والسيد اح د مدينة 

والسيد االمين بوهالل والتي ي سلكها 

في الشركة مالك ابم شركة محدودة 

درهم   122.222 املسؤولية رأس الها 

شارع  بسطوان  االجس اعي  ومقرها 

جامع مزواق رقم 217.

لشركاء  العام  الج ع  وب وجب 

الشركة بساريخ 14 ف23اير 2)2) تقرر 

ما يلي :

بسصويت  الشركاء  بعلم  االعت2اف 

إلى  بوهالل  خالد  السيد  حصص 

السيد يوسف بوهالل والسيد اح د 

مدينة والسيد االمين بوهالل.

بوهالل  يوسف  السيد  تنصيب 

ك سي2 جديد للشركة.

النظام  تغيي2  تم  فقد  وعليه 

قبل  من  وقبوله  للشركة  األسا�صي 

و   6 وخافة الصصول  كافة الشركاء 

7  و 17.

لدى  القانوني  اإليداع  تم  وقد 

املحك ة االبسدائية بسطوان بساريخ 5) 

ف23اير 2)2) تحت رقم 272.
للخالفة والبيان

األسساذ عادل املنضري

534 P

ADORAI CAR

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد

رأس الها 2.222.222 درهم

مقرها االجس اعي : شارع ضايت 

رومي ع ارة ب رقم 9 أكدال الرباط

للج عية  عرفي  محضر  على  بناء 

الع ومية االسسثنائية املؤرخة في 19 

 ADORAI CAR لشركة   (2(2 يونيو 

رأس ال  ذات  وحيد  شريك  ش.م.م 

الشركاء قرر  درهم   2.222.222 

ما يلي :

حصة   22.222 املوافقة على بيع 

الواحدة  للحصة  درهم   122 بقي ة 

املعطاوي  الشرقاوي  السيد  بين 

عادل  السيد  لصالح  هشام  سيدي 

رزوق.

السيد  املسي2  اسسقالة  قبول 

هشام  سيدي  املعطاوي  الشرقاوي 

وبالسالي السيد عادل رزوق الشريك 

دون  الشركة  تسيي2  ي ارس  الوحيد 

تحديد املدة.

تعديل القوانين األساسية.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 23   12 السجارية بالرباط بساريخ 

2)2) تحت الرقم 2492.
السسخراج وذكر

املسي2

535 P

BONFEEL
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها 122.222 درهم

مقرها االجس اعي : الع ارة 27 

الشقة رقم 5 ع 23ة 4 رياض الرباط

للج عية  عرفي  محضر  على  بناء 

في  املؤرخة  االسسثنائية  الع ومية 

 BONFEEL لشركة   (2(2 يونيو   22

رأس ال  ذات  ش.م.م   SARL

الشركاء قرر  درهم   122.222 

ما يلي :

حصة   512 بيع  على  املوافقة 

الواحدة  للحصة  درهم   122 بقي ة 

لصالح  رين  وينشان  السيدة  بين 

السيد عادل خوديري.

املوافقة على بيع 22 حصة بقي ة 

بين  الواحدة  للحصة  درهم   122

السيد  إي ان بريول لصالح  السيدة 

عادل خوديري.

املوافقة على بيع 62 حصة بقي ة 

بين  الواحدة  للحصة  درهم   122

السيد  لصالح  لطصي  السيد عث ان 

عادل خوديري.

املحك ة  في  القانوني  اإليداع  تم 

سبس 23   12 السجارية بالرباط بساريخ 

2)2) تحت الرقم 2482.
السسخراج وذكر

املسي2

536 P

 LOCATION DE VOITURES

MAHMOUDE
SARL AU

ف23اير   (1 بساريخ  محضر  برسم 

2)2) تم ما يلي :

السصصية النهائية للشركة.

تعيين السيد عنيبة يونس الحامل 

 QA159719 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ك صصي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

مارس   2 بساريخ  بخريبكة  االبسدائية 

2)2) السجل السجاري رقم 7)22.

537 P

CHABIL TRAV
SARL

يوليو   16 بساريخ  محضر  برسم 

219) تم ما يلي :

لشركة  االجس اعي  املقر  تغيي2 

 A بلوك   228 من   CHABIL TRAV

حي الوحدة وادي زم إلى حي الحرشة 

الزيدانية أمام وادي الذهب وادي زم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (1 االبسدائية بوادي زم بساريخ 

السجل   (2(2/22 تحت رقم   (2(2

السجاري 717.

538 P

OUANJID TRAVAUX
SARL AU

يوليو   7 بساريخ  محضر  برسم 

2)2) تم ما يلي :

الحل السابق ألوانه للشركة.

تعيين السيد عبد املجيد وانجيد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

)AD5558 ك صصي للشركة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
12 يوليو  االبسدائية بوادي زم بساريخ 
السجل   74/(2(2 تحت رقم   (2(2

السجاري رقم 1261.
539 P

O.M SER TRAV رشكة
SARL AU

رأس الها 122.222 درهم
املقر االجس اعي : 117 مكرر شارع 

فرحات حشاد قبيبات الرباط
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

بالشريك الوحيد
ب قس�صى عقد عرفي حرر بالرباط 
وضع  تم   (2(2 يوليو   (1 بساريخ 
محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 
املسؤولية بالشريك الوحيد خافيتها 

كالسالي :
 O.M SER TRAV التس ية : شركة
SARL AU شركة محدودة املسؤولية 

بالشريك الوحيد.
مواد  أنواع  ج يع  بيع   : الهدف 

السج يل، األشغال املخسلصة.
من تاريخ  سنة ابسداء   99  : املدة 

تكوينها النهائي.
في  محدد   : الشركة  رأس ال 

122.222 درهم.
من طرف السيدة الهام   : املسي2 

بوحنك.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
املحك ة  لدى  السجاري  بالسجل 
السجارية بالرباط تحت رقم 126522 

(RC : 1456(9(
540 P

KADA MER
SARL D’AU

تعديالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 
ملساهم   (2(2 سبس 23   9 بساريخ 
ذات  شركة   KADA MER شركة 
واحد  ب ساهم  املحدودة  املسؤولية 
درهم   122.222 رأس الها  البالغ 
رقم   II والكائن مقرها بشارع حسن 

2) بوجدور تقرر :

رفع رأس ال الشركة من 122.222 

درهم إلى 15.222.222 درهم.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

تحت رقم   (2(2 سبس 23   12 بساريخ 

.(2(2/(1(2

541 P

SOCIETE TAMTA
SARL

تعديالت قانونية
االسسثنائي  العام  الج ع  إثر  على 

شركة ذات   TAMTA ملساهم شركة 

املسؤولية املحدودة البالغ رأس الها 

122.222 درهم والكائن مقرها بشارع 

الحزام رقم 176 العيون تقرر :

حل نهائي للشركة.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 
الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   8 بساريخ 

.(279/(2(2

541 P

2B&H NEGOCE
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم واحد

 تبعا للعقد العرفي بساريخ 7 سبس 23

تم وضع قوانين الشركة ذات   (2(2

امل يزات السالية :

.(B&H NEGOCE : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة ب ساهم واحد.

املوضوع : تهيئة وفيانة الطرق.

وأنابيب  الطرق  تخطيط  دراسة 

املياه.

شارع مح د   (2  : الرئي�صي  املقر 
األول  الطابق  الصسح  حي  السادس 

الشقة رقم 1 العيون.

الرأس ال : حدد في مبلغ 122.222 

حصة من   1222 إلى  درهم مقس ة 

ي لكها  للواحدة  درهم   122 فئة 

بالكامل السيد مبارك بيدا.

السيد  طرف  من  تسي2   : اإلدارة 

مبارك بيدا.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة االبسدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   8 بساريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   (2(2/(282

السحليلي عدد  الرقم  السجاري تحت 

.2(922

543 P

AF ROD

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم واحد

 ( بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،(2(2 سبس 23 

الشركة ذات امل يزت السالية :

.AF ROD : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة ب ساهم واحد.

والدولي  النقل الوطني    : املوضوع 

لج يع السلع والبضائع من أي نوع.

نقل الغي2.

النقل امل23د الوطني والدولي ..إلخ.

رقم  زنقة بوملان،   : املقر الرئي�صي 

87، حي خط الرملة 1، العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 

إلى  مقس ة  درهم   122.222.22

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

السيد  بالكامل  ي لكها  للواحدة، 

طارق بتي.

السيد  طرف  من  تسي2   : االدارة 

طارق بتي.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة اإلبسدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   8 بساريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   (284/(2(2

السحليلي عدد  الرقم  السجاري تحت 

.2(925

544 P

ESAN ENGINEERING
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 ( بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،(2(2 سبس 23 

الشركة ذات امل يزت السالية :

 ESAN  : التس ية 

.ENGINEERING

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع : 

املدنية  الهندسة  مشاريع  دراسة 

واألشغال العامة.

رقم  زنقة أكصول،   : املقر الرئي�صي 

8، حي خط الرملة 1، العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 

إلى  مقس ة  درهم   122.222.22

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

للواحدة، مقس ة كاآلتي :

 السيدياسين أنصي2 522 حصة.

 522 السالمي  حنان  السيدة 

حصة.

تسي2 من طرف السيدة   : اإلدارة 

حنان السالمي.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة اإلبسدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   8 بساريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   (2(2/(281

السحليلي عدد  الرقم  السجاري تحت 

.2(899

545 P

TARGEO
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ب ساهم واحد
تبعا للعقد العرفي بساريخ 16 يوليو 

2)2)، تم وضع قوانين الشركة ذات 

امل يزت السالية :

.TARGEO : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة ب ساهم واحد.
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املوضوع : 

ج يع األنشطة املسعلقة بالبناء، 

الهندسة املدنية.

حي موالي رشيد   : الرئي�صي  املقر 

 1( رقم   12 بلوك  األول  الشطر 

العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 

إلى  مقس ة  درهم   122.222.22

درهم   122 فئة  من  حصة   1222

السيد  بالكامل  ي لكها  للواحدة، 

طارق النح. 

السيد  طرف  من  تسي2   : اإلدارة 

طارق النح.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط باملحك ة اإلبسدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 يوليو   (7 بساريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   (2(2/1626

السحليلي عدد  الرقم  السجاري تحت 

.2(427

546 P

SOUTH STON
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 ( بساريخ  العرفي  للعقد  تبعا 

قوانين  وضع  تم   ،(2(2 سبس 23 

الشركة ذات امل يزت السالية :

.SOUTH STON : التس ية

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع : بيع نقل وتسويق أنواع 

الرخام  الكرانيت،  الرمال،  الح�صى، 

والحجارة املسسع لة في البناء.

املعدات،  مخسلف  وشراء  بيع 

املنسجات وآليات البناء.

شارع مح د   ،(2  : املقر الرئي�صي 

الطابق األول،  حي الصسح،  السادس، 

الشقة رقم 21، العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرأس ال 

إلى  مقس ة  درهم   1.222.222

درهم   122 فئة  حصة من   12.222

للواحدة، مقس ة كاآلتي :

 522 الطالب  بن  اح د  السيد   

حصة.

 522 حجوجي  مح د  السيد 

حصة.

السيد  طرف  من  تسي2   : اإلدارة 

مح د  والسيد  الطالب  بن  اح د 

حجوجي.

بكسابة  تم   : القانوني  اإليداع 
الضبط باملحك ة اإلبسدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 سبس 23   8 بساريخ 

وتم تسجيلها بالسجل   (2(2/(282

السحليلي عدد  الرقم  السجاري تحت 

.2(897

547 P

شركة سان برايت سنتر بريفي
ش.م.م

SUN BRIGTH CENTER PRIVE

S.A.R.L

شركة ذات مسؤولية محدودة 
رأس الها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجس اعي : رقم 9 بلوك أ 

السوق القديم، زنقة سيناء خريبكة 

مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 أغسطس   17 بخريبكة بساريخ 

وضع القانون األسا�صي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة لسكون خافياتها 

كالسالي :

التس ية : سان برايت سنت2 بريصي

 SUN BRIGHT CENTER ش.م.م

.PRIVE S.A.R.L

املنهي،  للسكوين  مركز   : الهدف   

الدعم  مركز  اللغات األجنبية،  مركز 

التي  املعامالت  وج يع  املدر�صي، 

ترتبط بصصة مباشرة أو غي2 مباشرة 

بالهدف املذكور أعاله.
أ  بلوك   9 رقم   : اإلجس اعي  املقر 

السوق القديم، زنقة سيناء خريبكة.

املدة : 99 سنة ابسداء من تاريخ 

التسجيل النهائي بالسجل السجاري.

الشركاء :

والسيد  لودي  محسين  السيد 

ياسين العدراوي منافصة.

السنة اإلجس اعية : من فاتح يناير 
إلى 21 ديس 23.

محسين  السيدان  عين   : التسي2 
ك سي2ين  العدراوي  وياسين  لودي 

للشركة.
لدى   : القانوني  اإليداع  تم  قد 
اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط  كسابة 
 (2(2 بخربيكة بساريخ فاتح سبس 23 
بالسجل  ومرق ة   689 عدد  تحت 

السجاري تحت عدد 6495.
عن النسخة والبيان
املسي2 محسين لودي

548 P

STE. COVERSTORE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجس اعي : رقم 124، حي 
اوريدة القنيطرة

الحل املبكر للشركة
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 
أغسطس   18 بساريخ  العادي  الغي2 
2)2)، ومسجل بساريخ 19 أغسطس 
COVERSTORE- للشركة   (2(2

SARL AU، تقرر ما يلي :
املبكر  الحل  على  املصادقة   -

للشركة.
مح د،  هالل  السيد  تعيين   -

بصصسه مصصي للشركة.
الشركة  تصصية  مقر  تحديد   -

باملقر اإلجس اعي للشركة أعاله.
باملحك ة  القانوني   اإليداع  تم 
اإلبسدائية بالقنيطرة بساريخ 8 سبس 23 

2)2) تحت رقم )7927.
549 P

TRANSPORT REKRAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222.22 درهم

مقرها اإلجس اعي : مسجر بالزنقة 22، 
رقم 641، حي اإلرشاد القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 
القانون  وضع  تم  بالقنيطرة، 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي، 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املوافصات السالية :

 TRANSPORT  : التس ية 

. REKRAH SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

بالزنقة  مسجر   : اإلجس اعي  املقر 
22، رقم 641، حي اإلرشاد القنيطرة.

موضوع الشركة :

- املقاولة في نقل املسسخدمين.

-املقاولة في نقل البضائع .

- األشغال املخسلصة أو البناء.
رأس ال  : حدد  الشركة  رأس ال 

الشركة في مبلغ 122.222.22 درهم 

إجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

للواحدة، محررة  122 درهم  بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :

 1222 فؤاد  الزهراوي  -السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة .

السيد  إلى  أسند   : التسيي2 

مغربية،  الجنسية  فؤاد،  الزهراوي 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.G5(2758

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

21 ديس 23.
السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة اإلبسدائية بالقنيطرة تحت 
رقم 2)558 بساريخ 7 سبس 23 2)2).

550 P

STE. TECOTEC
SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 مارس   1( بساريخ  بالقنيطرة، 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخصائص  تح ل  والتي  محدودة، 

السالية  :

التس ية : شركة طكوطيك .

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
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إقامة   15 شقة   : املقر اإلجس اعي 

طنجة املغرب العربي ب ) القنيطرة.

الهدف اإلجس اعي :

 أشغال الكهرباء.

بيع املواد الصناعية.

الع ليات  كل  عامة  وبصصة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  السجارية 

من  والتي  الشركة،  بنشاط  عالقة 

شأنها املساه ة في تن ية الشركة.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

التسيي2 : أسند إلى:

 السيد الشافعي أنوار.

 والسيد دراز هشام.

فاتح  من  تبسدئ   : املالية  السنة 

ديس 23 من كل سنة ما   21 يناير إلى 

تاريخ  من  تبسدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
مبلغ  في  حدد  املال   رأس 

إلى  مقسم  درهم،   122.222.22

درهم   122.22 بقي ة  حصة   1222

للواحدة.

بالسجل  السقييد  تم   : السقييد 

اإلبسدائية  املحك ة  لدى  السجاري 

 (2(2 سبس 23   7 بساريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 55851.

551 P

SOCIETE EL OUASTI
S.A.R.L

رأس الها : 1.222.222.22 درهم

شركة ذات املسؤولية املحدودة

مقرها اإلجس اعي : 22 شارع االمي2 

موالي عبد هللا تيصلت

توفيت حصص
للشركة  عام  محضر  ب وجب 

يوليو   (( بساريخ  اإلمضاء  مصحح 

2)2) تم اإلتصاق على ما يلي :

تصويت حصص:

حنان  واسطي  السيدة  فوتت 

ج يع حصصها البالغة 9,18) حصة 

قي ة الحصة الواحدة 122 درهم أي 

درهم للسيد   (916.68 ما مج وعه 

واسطي خالد.

وبذلك أفبح واسطي خالد ي سلك 

 12222 البالغة  الحصص  ج يع 

 122 الواحدة  الحصة  قي ة  حصة 

درهم أي ما مج وعه 1.222.222.22 

درهم.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

من شركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبسدائية  باملحك ة  الضبط 

بالخ يسات تحت رقم 1126، بساريخ 

) سبس 23 2)2)  .

552 P

RSAM SACHETS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأس الها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجس اعي : بقعة 84)، بلوك 

C، أوالد اوجيهI، الطابق األر�صي 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

القانون  وضع  تم  بالقنيطرة، 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي، 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املوافصات السالية :

 RSAM SACHETS  : التس ية 

. SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اإلجس اعي : بقعة 84)، بلوك 

األر�صي  الطابق   ،Iاوجيه أوالد   ،C

القنيطرة.

 موضوع الشركة :

- إنساج األكياس من الورق املقوى.

بيع وتوزيع األكياس من الورق   -

املقوى.

-اإلسسي2اد والسصدير.

حدد رأس ال    : رأس ال الشركة 

الشركة في مبلغ 122.222.22 درهم، 

إجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

للواحدة، محررة  122 درهم  بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :

السيد رضا كايدي 1222 حصة.

املدة : 99 سنة.

رضا  السيد  إلى  أسند   : التسيي2 

الحامل  مغربية،  الجنسية  كايدي، 

.G412246 للبطاقة الوطنية رقم

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

21 ديس 23.

تم السقييد بالسجل السجاري لدى 

بالقنيطرة تحت  اإلبسدائية  املحك ة 
سبس 23  فاتح  بساريخ   55717 رقم 

.(2(2

553P

ZEIFRI SYSTEME
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
رأس الها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجس اعي : 59، إقامة موالي 

عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز 
رقم 4 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 
القانون  وضع  تم  بالقنيطرة، 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي، 

ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املوافصات السالية :

 ZEIFRI SYSTEME  : التس ية 

. SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اإلجس اعي : 59، إقامة موالي 

عبد العزيز، شارع موالي عبد العزيز 
رقم 4 القنيطرة.

موضوع الشركة :

- اإلسسي2اد والسصدير.

وأثاث  اإلعالميات  معدات  بيع   -

املكاتب.

حدد رأس ال    : رأس ال الشركة 

الشركة في مبلغ 122.222.22 درهم، 

إجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

للواحدة، محررة  122 درهم  بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :

 1222 وفاء  ازعيصري  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السيدة  إلى  أسند   : التسيي2 

مغربية،  الجنسية  وفاء،  ازعيصري 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحاملة 

.AB65(128

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

21 ديس 23.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة اإلبسدائية بالقنيطرة تحت 

سبس 23  فاتح  بساريخ   557(2 رقم 

.(2(2

554 P

R.B.2000-TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 122.222.22 درهم

املقر اإلجس اعي : زنقة هارون الرشيد 

1، إقامة أريج رقم 2، مي وزا 

القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

القانون  وضع  تم  بالقنيطرة، 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي، 

املحدودة ذات املوافصات السالية :

  R.B.(222-TRAV  : التس ية 

. SARL AU

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

هارون  زنقة   : اإلجس اعي  املقر 

الرشيد 1، إقامة أريج رقم 2، مي وزا 

القنيطرة.
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موضوع الشركة :

املقاولة في األشغال املخسلصة في   -

البناء.

وفيانة  غرس  في  املقاولة   -

الحدائق.

- السجارة بصصة عامة.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصصة 

بنشاط الشركة.

حدد رأس ال    : رأس ال الشركة 

الشركة في مبلغ 122.222.22 درهم، 

إجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

للواحدة، محررة  122 درهم  بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :

السيد العربي غردود 522 حصة.

 522 البع راني  ح يد  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيي2 : أسند إلى السيد العربي 

الحامل  مغربية،  الجنسية  غردود، 

.G172216 للبطاقة الوطنية رقم

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

21 ديس 23.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة اإلبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 52251 بساريخ 18 أكسوبر 219).

555 P

J-COOPERATIONS
SARL AU

الرأس ال اإلجس اعي: 12.222.22 

درهم

املقر اإلجس اعي : زاوية شارع 

مصطصى الرافي وشارع طنجة إقامة 

بالزير 14 مكسب 7 القنيطرة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات شريك وحيد

العام  الج ع  عقد  ب وجب 

 18 بساريخ  املؤرخ،  السأسي�صي 

أغسطس 2)2) تأسست شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد 

في الخصائص السالية :

اسم  الشركة  تح ل   : التس ية 
.J-COOPERATIONS SARL AU

املوضوع : 
املغرب  في  ك وضوع  لها  الشركة 

ك ا في الخارج الع ليات السالية :
الشركات  ودعم  الت2ج ة   -

األجنبية في املغرب.
اإلستشارات اإلدارية .

الرأس ال   : اإلجس اعي  الرأس ال 
12.222.22 درهم  اإلجس اعي محدد 
مقس ة على 122 حصة من فئة 122 
الشكل  الواحدة على  للحصة  درهم 

السالي :
بنيوسف عبد الجليل 122 حصة.
املقر  يوجد   : اإلجس اعي  املقر 
شارع  زاوية  بالقنيطرة  اإلجس اعي 
مصطصى الرافي وشارع طنجة إقامة 

بالزير 14 مكسب 7.
املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابسداء من يوم السأسيس.
ويسي2ها  الشركة  يدير   : اإلدارة 
املسؤول الوحيد يوسف عبد الجليل 

ملدة غي2 محدودة.
األرباح : 5 % لإلحسياط القانوني 
لقرار  تبعا  يضاف  أو  يوزع  والباقي 

الشركاء.
القانوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
بالقنيطرة  اإلبسدائية  باملحك ة 
رقم  تحت   ،(2(2 سبس 23   9 بساريخ 
628)، السجل السجاري رقم 55921 

القنيطرة.
ب ثابة بيان ومقسطف 

556 P

CONSTOR
SARL AU

الرأس ال اإلجس اعي : 12.222.22 
درهم

املقر اإلجس اعي : محل رقم 1 ع ارة 
رقم 41 زنقة مح د الحنصالي 

القنيطرة
ب قس�صى العقد العرفي بساريخ 5) 
للشركة  املساهم  قرر   (2(2 ف23اير 
والذي   CONSTOR SARL AU
 12.222.22 اإلجس اعي   رأس الها 

ما يلي :

ترحيل املقر اإلجس اعي :

للشركة  اإلجس اعي  املقر  ترحيل 

من القنيطرة، محل رقم 1 ع ارة 41 

زنقة مح د الحنصالي إلى القنيطرة، 

رقم 977 تجزئة بئ2 الرامي الجنوبية.

في  حدد   : اإلجس اعي  املقر 

تجزئة بئ2 الرامي  977  القنيطرة رقم 

 الجنوبية 1.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبسدائية بالقنيطرة بساريخ 2 سبس 23 

2)2)، تحت رقم )9)) .
ب ثابة بيان ومقسطف

املسي2 الوحيد

557 P

 ACADEMIE ATLAS

PANAFRICAINE
شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 122.222 درهم

مقرها اإلجس اعي : ع ارة 22 شقة 

رقم 8 زنقة موالي اح د الوكيلي 

حسان الرباط

تأسيس الشركة
ب قس�صى عقد عرفي سجل   : أوال 

بالرباط بساريخ 15 يونيو 2)2)، حرر 

محدودة  لشركة  األسا�صي  القانون 

املسؤولية تح ل املوافصات السالية :

 ACADEMIE  : التس ية   -  1

.PANAFRICAINE

) - الهدف : هدف الشركة :

اإلستشارات في التسيي2.

التسويق الريا�صي.

اسسي2اد وتصدير.

 22 ع ارة   : اإلجس اعي  املقر   -  2

اح د  موالي  زنقة   8 رقم  شقة 

الوكيلي حسان الرباط.

4 - املدة : 99 سنة.

حدد   : االجس اعي  الرأس ال   -  5

 122.222.22 مبلغ  في  املال  رأس 

درهم، موزع على 1222 حصة بقي ة 

122 درهم للحصة الواحدة موزعة 

بين الشركاء على الشكل السالي :

السيد كيسا مح د 522 حصة.

 522 كاسي و  ألصا  ك ار  السيد 

حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : االدارة 

املسي2 الوحيد السيد كيسا مح د .

السيد ك ار ألصا كاسي و.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

21 ديس 23.

إلنشاء   %  5 تقسطع  الحصص: 

ويخصص  القانوني  اإلحسياطي  املال 

الصائض حسب قرار الشركاء.

بالسجل  الشركة  تسجيل  تم   -II

سبس 23   4 بساريخ  بالرباط  السجاري 

2)2) تحت رقم 145542.

 558 P 

Y.O.M PROJECT HOUSE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رأس الها : 122.222 درهم

 املقر اإلجس اعي :  47، زنقة ع رو 

بن العاص، إقامة إس اعيل، مكسب 

رقم 4 القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  ب قس�صى 

القانون  وضع  تم  بالقنيطرة، 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي، 

املحدودة ذات املوافصات السالية :

 Y.O.M PROJECT  : التس ية 

. HOUSE SARL

ذات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

47، زنقة ع رو   : املقر اإلجس اعي 

بن العاص، إقامة إس اعيل، مكسب 

رقم 4 القنيطرة.

موضوع الشركة :

- األشغال املخسلصة أو البناء.

حدد رأس ال    : رأس ال الشركة 

الشركة في مبلغ 122.222.22 درهم، 

إجس اعية  حصة   1222 إلى  مقسم 

للواحدة، محررة  122 درهم  بقي ة 

على  وموزعة  مكستبة،  بكاملها، 

الشركاء كالسالي :
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 242 الديغو�صي  مح د  السيد 

حصة.

 242 أباالزين  يوسف  السيد 

حصة.

السيد أسامة شطي2 2)2 حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيي2 : أسند إلى السيد مح د 

الديغو�صي والسيد يوسف أباالزين.

السنة املالية : من فاتح يناير إلى 

21 ديس 23.

السجاري  بالسجل  السقييد  تم 

باملحك ة اإلبسدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 1)558 بساريخ 7 سبس 23 2)2).

559 P

 2PACK SERVICE MAROC
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر اإلجس اعي : مج وعة 72 رقم 

1 إقامة جون بابسيست بئ2 الرامي- 

القنيطرة

تصويت حصص إجس اعية
تغيي2 الشكل ا لقانوني

إضافة أنشطة للهدف اإلجس اعيي
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

مصحح   (2(2 يوليو   12 بساريخ 

ب دينة  واملسجل  اإلمضاءات 

السغيي2ات  إحداث  تم  القنيطرة 

السالية :

1 - تصويت الحصص اإلجس اعي :

522 حصة إجس اعية  تم تصويت 

امل لوكة من طرف الشريك الوحيد 

لصائدة  أكسو  الكريم  عبد  السيد 

السيد أح د الصالحي.

رأس ال الشركة   : الرأس ال   -  (

محدد في 122.222.22 دره ا.

أكسو  الكريم  عبد  السيد 

حصة   522 درهم   52.222.22

إجس اعية.

الصالحي  أح د  السيد 

حصة   522 درهم   52.222.22

إجس اعية.

- الشكل القانوني : شركة ذات   2
مسؤولية محدودة.

 (PACK SERVICE : 4 - التس ية
.MAROC SARL

السيد عبد  تعيين   : التسيي2   -  5
الكريم أكسو مسي2ا وشريكا للشركة 

ملدة غي2 محددة.
الهدف   : اإلجس اعي  الهدف   -  6
في  الشركة  الغرض من   : اإلجس اعي 
املغرب أو في خارجه، بشكل مباشر أو 
غي2 مباشر، سواءا لنصسها أو لغي2ها 

أو مساه ة في :
محليا  البضائع  نقل  في  مقاول 

ودوليا.
أع ال البناء واألشغال املخسلصة.

مقاول يزاول االسسي2اد والسصدير.
الع ليات  ج يع  عام،  وبشكل 
الصناعية،  املالية،  السجارية، 
والخدماتية،  الحرفية،  العقارية، 
واملرتبط  الشركة،  لحساب  ج يعها 
بشكل مباشر أو غي2 مباشر بالهدف 

اإلجس اعي لسطوير الشركة.
- اإليداع القانوني: تم  اإليداع   7
اإلبسدائية  باملحك ة  القانوني 
ملدينة  السجارية  السجالت  ب صلحة 
 (2(2 سبس 23   2 بساريخ  القنيطرة 

تحت عدد 77)).
 لإليداع والبيان

560 P

 MOUTAAKIL
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأس الها :  122.222.22 درهم

 ،E مقرها اإلجس اعي : رقم 5، بلوك
مج وعة 17، حي الوحدة سيدي 

يحيى الغرب
قصل الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 
سبس 23  فاتح  بساريخ  العادي  الغي2 
قرر الشريك الوحيد لشركة   ،(2(2

MOUTAAKIL SARL AU ما يلي :
النهائي  القصل  على  املصادقة   -
السجل  على  والتشطيب  للشركة 

السجاري.

- إبراء مصصي الشركة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 7 اإلبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ 
سبس 23 2)2) تحت رقم 2/191)2).
561 P

 MIDO RECYCLAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأس الها :  12.222.22 درهم

مقرها اإلجس اعي : رقم 42، بلوك
B، مج وعة )4، حي الوحدة )/) 

سيدي يحيى الغرب
قصل الشركة

العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 
 MIDO لشركة  العادي  الغي2 
قرر   RECYCLAGE SARL AU

الشريك الوحيد ما يلي :
النهائي  القصل  على  املصادقة   -
السجل  على  والتشطيب  للشركة 

السجاري.
- إبراء مصصي الشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 7 اإلبسدائية بسيدي سلي ان بساريخ 
سبس 23 2)2) تحت رقم )2/19)2).
562 P

ديوان األسساذ خليل مسحد
موثق بوجدة

شارع مح د الخامس إقامة ال23كة الطابق 
األول رقم 6 

شركة صفاء كووك
ش.ذ.م.م

رأس الها اإلجس اعي : 12.222.22 
درهم

مقرها اإلجس اعي : بوجدة شارع 
مح د السادس رقم 1

السجل السجاري : 22277
تصويت حصص إجس اعية

حرر  توثيقي  عقد  ب قس�صى   (1
مسحد  خليل  األسساذ  طرف  من 
موثق بوجدة بساريخ فاتح يوليو و)1 
 18 بساريخ  مسجل   (2(2 أغسطس 
باسسخالص  األمر   ،(2(2 أغسطس 
فوتت   ،121( : سجل اإليداع  مجانا 
والسيد  بوطالب  فصاء  السيدة 
الحصص  كافة  ح وتي  ادريس 

 122 أي  ي سلكانها  التي  اإلجس اعية 

في  الجاري  الحساب  وكافة  حصة 

شركة فصاء كووك ش.ذ.م.م. لصائدة 

السيد هشام بوطاهر والسيدة سهام 

سعيدي.

الحصص  أفبحت  وبذلك 

الشكل  على  مقس ة  اإلجس اعية 

السالي :

52 حصة   السيد هشام بوطاهر 

إجس اعية.

52 حصة  السيدة سهام سعيدي 

إجس اعية.

املج وع : 122 حصة إجس اعية.

ب قس�صى محضر الج ع العام   ((

كووك  فصاء  لشركة  اإلسسثنائي 

و)1  يوليو  فاتح  بساريخ  ش.ذ.م.م 

بوجدة  مسجل   (2(2 أغسطس 

سجل   ،(2(2 أغسطس   18 بساريخ 

باسسخالص  األمر   12122 اإليداع 

ت ت املصادقة على تصويت   .11297

الذكر  األنصة  اإلجس اعية  الحصص 

طرف  من  إجس اعية  حصة   122

السيد  لصائدة  كووك  فصاء  شركة 

سهام  والسيدة  بوطاهر  هشام 

سعيدي مع الحق في الكراء والحساب 

الجاري.

الوحيدة  املسي2ة  -اسسقالة 

بوطالب  فصاء  السيدة  للشركة 

بوطاهر  هشام  السيد  وتعيين 

ك سي2ين  سعيدي  سهام  والسيدة 

جديدين للشركة.

الصصل  تعديل  تم  ذلك  إثر  على 

األسا�صي  القانون  من  و14  و7   6

للشركة.

بكسابة   القانوني  اإليداع  تم   (2

بوجدة  السجارية  املحك ة  ضبط  

بساريخ فاتح سبس 23 2)2) تحت عدد 

.1818
نسخة قصد النشر والبيان

األسساذ خليل مسحد

563 P
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مكسب املحاسبة إيهاب استشارة

ش.ذ.م.م 

رأس ال الشركة : 122.222 درهم

مقرها اإلجس اعي : شارع الحسن الثاني ع ارة 

البنك املغربي للسجارة الخارجية، مكسب رقم 9 

الناضور

 س.ت : 5415

MELILIA FOOD
SARL A.U

مقرها اإلجس اعي : شارع الحسن 

الثاني ع ارة البنك املغربي للسجارة 

الخارجية، مكسب رقم 9 الناضور

س.ت : 7)21)

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

 MELILIA FOOD SARL A.U لشركة

تم   (2(2 سبس 23   2 بساريخ   املنعقد 

ما يلي :

- تحويل مقر الشركة إلى العنوان 

حي  الخضراء  املسي2ة  :شارع  السالي 

الثانوية الجديدة بني انصار الناضور.
القانون  من   4 البند  تغيي2   -

األسا�صي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

اإلبسدائية بالناضور بساريخ 8 سبس 23 

2)2) تحت رقم 4)22.

564 P

مكسب املحاسبة إيهاب استشارة

ش.ذ.م.م 

رأس ال الشركة : 122.222 درهم

مقرها اإلجس اعي : شارع الحسن الثاني ع ارة 

البنك املغربي للسجارة الخارجية، مكسب رقم 9 

الناضور

 س.ت : 5415

JIMAFIBRE
SARL

رأس ال الشركة : 12.222 درهم

مقرها اإلجس اعي : شارع الحسن 

الثاني ع ارة البنك املغربي للسجارة 

الخارجية، مكسب رقم 9 الناضور

س.ت : 19147

ب قس�صى محضر الج ع العام غي2 

 (2(2 سبس 23   2 العادي املنعقد في 

 JIMAFIBRE شركة  مساه و  قرر 

SARL ما يلي :

- رفع رأس ال الشركة من 12.222 

وذلك  درهم،   1.(22.222 إلى  درهم 

بزيادة قدرها 1.192.222 درهم، عن 
طريق املقافة من الحساب الجاري 

 192.222 بخلق  الشركة  ملساهمي 

 12.22 حصة جديدة قي ة كل منها 

وم لوكة  محررة،  ج يعها  دراهم، 

للسيد بايري املحجوب.

- وفاة املرحوم بايري املحجوب.

من  و44   42 البندين  تعديل   -

القانون األسا�صي للشركة.

بكسابة   القانوني  اإليداع  تم 

اإلبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط  

 (2(2 سبس 23   8 بساريخ  بالناضور 

تحت رقم 5)22.

565 P

HAMR TRANS
SARL AU

تأسيس شركة
 5 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
قانون  وضع  تم   ،(2(2 أغسطس 

مسؤولية  ذات  لشركة  أسا�صي 

الوحيد  الشريك  وذات  محدودة 

وذلك تحت املعطيات السالية :

HAMR TRANS التس ية : شركة

.SARL AU

غرض الشركة :

(الوطنية  مقاول في نقل البضائع 

والعاملية).

اسسي2اد وتصدير.

46، شارع عقبة شقة رقم  املقر : 

)، أكدال الرباط.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

99 سنة ابسداء من تاريخ تسجيلها في 

السجل السجاري.
ب بلغ  حدد   : الشركة  رأس ال 

إلى  درهم،مقس ة   122.222.22

دراهم   122 ب   ، حصة   1222

موزعة  كليا،  مكستبة  للواحدة، 

كالسالي:

السيد عياد قرطيبو 1222 حصة.

املج وع : 1222 حصة.

التسيي2 : تسيي2 وحيد للشركة من 
طرف السيد عياد قرطيبو ملدة غي2 
الوطنية  للبطاقة  الحامل  محدودة 
رقم Z56(61 والقاطن برقم 2 تجزئة 
موالي  حي   21 ع ارة  اإلس اعلية 

يوسف تازة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
بكسابة   الشركة  لنظام  القانوني 
السجارية  املحك ة  لدى  الضبط  
 (2(2 سبس 23   4 بساريخ  بالرباط 
السجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

تحت رقم 9)1455.
مقسطف قصد اإلشهار

566 P

PERFORM CONSEIL
SARL

حل الشركة
ب قس�صى قرار الج ع للعام الغي2 
 (7 بساريخ  بالرباط  املنعقد  العادي 
لشركة  قررالشركاء   ،(2(2 يوليو 

.PERFORM CONSEIL SARL
ح.ي.م  املنزه  حي   ،1(71 مقرها 

الرباط، ما يلي :
الحل املسبق للشركة.

عبد  قرقوري  السيد  تعيين 
وتحديد  للشركة  ك صصي  الح يد 

مكان السصصية ب قر الشركة.
للشركة  القانوني  اإليداع  تم 
املحك ة  لدى  الضبط   بكسابة  
سبس 23   ( بساريخ  بالرباط  السجارية 

2)2) تحت رقم 22)2.
مقسطف قصد اإلشهار

567 P

األسساذ مح د رشيد السدالوي
موثق بالدارالبيضاء

67/69 شارع موالي ادريس األول الطابق األول 
الشقة رقم 2

25.((.8(.18.99
25.((.8(.(5.(5.88

الصاكس : )15.4.)8.)).25

 GROUPE SCOLAIRE
MARCEL ARNAUD PRIVE

S.A.R.L
شركة محدودة املسؤولية

رأس ال إجس اعي : 122.222 درهم

تقاطع شارع يعقوب املنصور 12 
زنقة أح د املجاطي إقامة األلب 1 
الطابق األول رقم 8 الدارالبييضاء

السجل السجاري : 276651
السعريف الضريبي : )272864)
تغيي2 املقر اإلجس اعي للشركة

عام  ج ع  محضر  ب قس�صى 
اسسثنائي موثق تلقاه األسساذ مح د 
بساريخ  رشيد السدالوي بالدارالبيضاء 
الشركة  قررت   (2(2 يناير   (1
 GROUPE SCOLAIRE املس اة 
 MARCEL ARNAUD PRIVE
املسؤولية  محدودة  شركة   S.A.R.L
إلى تغيي2 مقرها اإلجس اعي من زنقة 
أح د املجاطي إقامة األلب 1 الطابق 
 (46 إلى  الدارالبيضاء   8 رقم  األول 
شارع الصوارات رقم 5 الحي املح دي.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  لل حك ة  السجاري 
بالدارالبيضاء بساريخ 9 سبس 23 2)2) 
السجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

تحت عدد 745425.
للخالفة والبيان

األسساذ مح د رشيد السدالوي

568 P

األسساذ مح د رشيد السدالوي
موثق بالدارالبيضاء

67/69 شارع موالي ادريس األول الطابق األول 
الشقة رقم 2

25.((.8(.18.99
25.((.8(.(5.(5.88

الصاكس : )15.4.)8.)).25

COZANOR
S.A.R.L.A.U

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

رأس ال إجس اعي : 122.222 درهم
تقاطع شارع يعقوب املنصور 12 

زنقة أح د املجاطي إقامة األلب 1 
الطابق األول رقم 8 الدارالبيضاء 

السجل السجاري : 276651
السعريف الضريبي : )277725)

تصويت حصص إجس اعية
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
األسساذ مح د رشيد السدالوي موثق 
 (2(2 يوليو   2 بالدارالبيضاء بساريخ 
السجاري كل  فوتت السيدة خديجة 
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ب  واملقدرة  اإلجس اعية  حصصها 
1222 حصة إجس اعية التي ت سلكها 
 COZANOR S.A.R.L.A.U  في شركة
املجيد  عبد  السيد  لصائدة  وذلك 

الطاوي.
ت ت  السصويت  هذا  وب قس�صى 
اسسقالة السيدة خديجة السجاري من 
 COZANOR مهامها ك سي2ة لشركة 

.SARL .AU
وب قس�صى هذا السصويت تم تعيين 
ك سي2  السجاري  خديجة  السيدة 

وحيد للشركة ملدة غي2محددة.
ملزمة  الشركة  سسصبح  وبذلك 
املنصرد  بالسوقيع  عقودها  ج يع  في 

ملسي2ها  السيد عبد املجيد الطاوي.
بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية  لل حك ة  السجاري 
بالدارالبيضاء بساريخ 9 سبس 23 2)2) 
السجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

تحت عدد 745442.
للخالفة والبيان

األسساذ مح د رشيد السدالوي

569 P

األسساذ مح د رشيد السدالوي
موثق بالدارالبيضاء

67/69 شارع موالي ادريس األول الطابق األول 
الشقة رقم 2

25.((.8(.18.99
25.((.8(.(5.(5.88

الصاكس : )15.4.)8.)).25

BATIMENT ANDALOUS
S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية 
رأس ال إجس اعي : 1.522.222 

درهم
12 زنقة أح د املجاطي إقامة األلب 
1 الطابق األول رقم 8 الدارالبيضاء 

السجل السجاري : 259429
السعريف الضريبي : 84)2678)

تصويت حصص إجس اعية
وتغيي2 الشكل القانوني للشركة

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
السدالوي  رشيد  مح د  األسساذ 
 (6 بساريخ  بالدارالبيضاء  موثق 
السيدة  فوتت   (2(2 أغسطس 
حصصها  ج يع  االحسيني  روقية 
املس اة  الشركة  في  ت سلكها  والتي 

 BATIMENT ANDALOUS S.A.R.L
شركة محدودة  املسؤولية.

حصة   15.222 ب  واملقدرة 
إجس اعية وذلك لصائدة السيد اح د 
مسسور والسيد عبد املنعيم مسسور 
والسيد حسين مسسور والسيدة زكية 
مسسور وذلك ب بلغ إج الي مقدر في 

1.522.222 درهم.
اسسقالة  ت ت  السصويت  وبهذا 
السيدة روقية االحسيني من مهامها 

ك سي2ة وحيدة للشركة.
مسسور  اح د  السيد  وتعيين 

ك سي2 وحيد للشركة .
وبه تلتزم الشركة في ج يع عقودها 
للسيداح د  املنصرد   بالسوقيع 
تم  السصويت  هذا  مسسور.وب قس�صى 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيي2 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 
وحيد إلى شركة محدودة املسؤولية.

بالسجل  القانوني  اإليداع  وتم 
السجارية  باملحك ة  السجاري 
للدارالبيضاء بساريخ 9 سبس 23 2)2) 

تحت عدد 745441.
للخالفة والبيان

األسساذ مح د رشيد السدالوي

570 P

األسساذ مح د رشيد السدالوي
موثق بالدارالبيضاء

67/69 شارع موالي ادريس األول الطابق األول 
الشقة رقم 2

25.((.8(.18.99
25.((.8(.(5.(5.88

الصاكس : )15.4.)8.)).25

LA ROSE
S.A.R.L.A.U

شركة محدودة املسؤولية بشريك 
وحيد

رأس ال إجس اعي : 122.222 درهم
تقاطع شارع يعقوب املنصور 12 

زنقة أح د املجاطي إقامة األلب 1 
الطابق األول رقم 8 الدارالبيضاء 

السجل السجاري : 257717
السعريف الضريبي : 2)188119

تصويت حصص إجس اعية
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
األسساذ مح د رشيد السدالوي موثق 
أغسطس   21 بساريخ  بالدارالبيضاء 

فوتت السيدة شاهندة ليندة   (2(2

اإلجس اعية  حصصها  كل  السجاري 

حصة إجس اعية   1222 واملقدرة ب 

 LA ROSE شركة   في  ت سلكها  التي 

السيد  لصائدة  وذلك   S.A.R.L.A.U

لحسن ايت سيدي.

ت ت  السصويت  هذا  وب قس�صى 

ليندة  شاهندة  السيدة  اسسقالة 

السجاري من مهامها ك سي2ة لشركة 

.LA ROSE SARL .AU

وب قس�صى هذا السصويت تم تعيين 

ك سي2  سيدي  ايت  لحسن  السيد 

وحيد وذلك ملدة غي2 محددة.

ملزمة  الشركة  سسصبح  وبذلك 

املنصرد  بالسوقيع  عقودها  ج يع  في 

ملسي2ها  السيد لحسن ايت سيدي.

بالسجل  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  لل حك ة  السجاري 

بالدارالبيضاء بساريخ 9 سبس 23 2)2) 

السجاري  بالسجل  الشركة  سجلت 

تحت عدد 745427.
للخالفة والبيان

األسساذ مح د رشيد السدالوي

571  P

مكسب األسساذ مح د السو�صي فدوق

موثق

)6 شارع مح د الخامس، إقامة بدر، الطابق 

الثاني، فاس

الهاتف : 897/18)252594

 LA SOCIÉTÉ SWEET FES

COFFEE

SARL

بساريخ  توثيقي  عقد  ب قس�صى 

14 يوليو و 5 أغسطس 2)2)، والذي 

تلقاه االسساذ مح د السو�صي فدوق 

 1.222 تصويت  تم  بصاس،  موثق 

للحصة  درهم   122 بقي ة  حصص 

 LA SOCIÉTÉ لشركة  الواحدة 

 SWEET FES COFFEE SARL

رأس الها 122.222 درهم.

مقرها بصاس، القطعة 6 و 7 زنقة 

طريق  مح د العقاد تجزئة النجاح، 

عين الس ن، من طرف السيدة بشرى 

خال والسيد عز الدين حجي2ة، لصائدة 

 LA SOCIETE HOLLYWOOD

 PRESTIGE FES SARL A ASSOCIE

.UNIQUE

ب قس�صى محضر الج ع العام الغي2 

 LA SOCIÉTÉ SWEET العادي لشركة

 5 و  14 يوليو  بساريخ   FES COFFEE

أغسطس 2)2) والذي تلقاه االسساذ 

مح د السو�صي فدوق موثق بصاس، 

حيث قرر شركاء الشركة ما يلي :

املصادقة على تصويت الحصص ؛

تغيي2 الشكل القانوني للشركة ؛

اسسقالة املسي2ين السيدة بشرى 

الخال والسيد عز الدين حجي2ة ؛

تعيين مسي2 جديد السيد حصيظ 

عرباوي وتحديد مهامه.

كسابة  لدى  القانوني  اإليداع  تم 

بصاس  السجارية  املحك ة  ضبط 

رقم  تحت   (2(2 9 سبس 23  في 

.(2(2/(28(
ب ثابة مقسطف وبيان

572 P

CASH POP
SARL/A.U

ب قس�صى عقد عرفي مسجل بصاس 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تح ل 

الخصائص السالية :

.CASH POP : التس ية

.SARL/A.U : الصصة القانونية

ع ليات  أداء   : الهدف االجس اعي 

االيرادات أو الدفع.

رأس ال الشركة : 122.222 درهم 

مقس ة إلى 1222 حصة من فئة 122 

درهم للحصة الواحدة.

املدة : 99 سنة ابسداء من السأسيس 

السجل  وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

السجاري.
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 21 إلى  فاتح  من   : املالية  السنة 

ديس 23 من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.

شارع   19 رقم   : االجس اعي  املقر 

باربادوس طريق فصرو - فاس.

املسي2 : السيد أومعرير نور الدين.
السجاري  بالسجل  السقييد  رقم 

.62675

573 P

 FONCIERE ENDOWMENT

- I
شركة مساه ة

رأس الها : 752.222.222 درهم

املقر االجس اعي : ) - 4 زنقة األبطال، 

حي الراحة، الدار البيضاء

السجل السجاري عدد 451979 

الدار البيضاء

اإلدارة  مجلس  محضر  ب قس�صى 

تقرر   ،(2(2 يوليو   12 في  املنعقد 

ما يلي :

للشركة،  العامة  اإلدارة  يسولى 

تحت مسؤوليسه، شخص طبيعي غي2 

»املدير  بلقب  رئيس مجلس اإلدارة، 

العام«.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

سبس 23   12 بساريخ  بالدار البيضاء 

2)2) تحت رقم : 745592.
قصد النشر واالعالن

574 P

SAHAM PHARMA
شركة مساه ة

رأس الها : 12.222.222 درهم

املقر االجس اعي : 16)، شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء

السجل السجاري عدد 16217) 

الدار البيضاء

العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

أغسطس   2 في  املنعقد  املخسلط 

2)2)، تقرر ما يلي :

الحالي  االجس اعي  االسم  تغيي2 

 AMANYS PHARMA إلى  للشركة 

من   ( للصصل  املوازي  السعديل  مع 

القانون األسا�صي للشركة.

تم اإليداع القانوني بكسابة الضبط 

لدى املحك ة السجارية بالدار البيضاء 

تحت  (2(2 سبس 23   12  بساريخ 
رقم : 745585.

قصد النشر واالعالن

575 P

ATLAS CLOUD SERVICES
شركة مساه ة

رأس الها : 1.222.222 درهم

املقر االجس اعي : بن جرير، الطريق 

الوطنية القلعة، كلم 2 ر 26)

 5 بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

تم تأسيس شركة   ،(2(2 أغسطس 

مساه ة بامل يزات السالية :

 ATLAS  : اإلجس اعية  التس ية 

.CLOUD SERVICES

الشكل القانوني : شركة مساه ة.

غرض  يك ن   : االجس اعي  املقر 

في  أو  املغرب  في  سواء  الشركة، 

وكراء  توفي2  ذلك  في  ب ا  الخارج، 

قاعدة للبيانات اإللكت2ونية بالنسبة 

تسيي2  تدبي2،  تريد  التي  للشركات 

واملعلومات  للبيانات  مجال  وتوفي2 

واألرشيف إلخ.

99 سنة ابسداء من قيدها   : املدة 

بالسجل السجاري.
 1.222.222  : الشركة  رأس ال 

درهم مكستبة بالكامل من املساه ات 

النقدية.

السيد   : اإلدارة  مجلس  أعضاء 

ب راكش،  الساكن  الهبطي،  هشام 

املسي2ة 2، إقامة نسيم رقم 61.

الساكن  الصالي،  إلياس  السيد 

ملصالحة،  بوسكورة،  بالنوافر، 

إقامة وليلي رقم 4).

الساكن  لقاللش،  مح د  السيد 
نجيب  زنقة   11 البيضاء،  بالدار 

الشقة  الثالث،  الطابق  محصوظ، 
رقم 6.

السيد مح د رشيد ملين، الساكن 

شاطئ هرهورةتجزئة زوهرة  بس ارة، 
رقم )7.

 UNIVERSITE MOHAMMED

 VI POLYTECHNIQUE - UM6P

يقع مقرها اإلجس اعي بابن جرير، حي 

موالي رشيد تجزئة 662.

مكسب   : الحسابات  مراقب 

الكائن   ،DELOITTE AUDIT

شارع سيدي مح د  بالدار البيضاء، 

ابن عبد هللا، مبنى س، تور إفوار 2، 

الطابق الثالث، مرينا، ي ثله السيدة 

سكينة بنسودة كورا�صي.

وتوزيع  االحسياطيات   تكوين 

األسا�صي  القانون  أحكام   : األرباح 

القانونية  األحكام  يسض ن  للشركة 

الجاري بها الع ل في هذا املجال.

املدير العام : السيد خالد برادي، 

اإلدارة  ملجلس  إجس اع  بأول  عين 

املنعقد في 5 أغسطس 2)2).

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة اإلبسدائية بابن جرير، بساريخ 

7) أغسطس 2)2)، تحت رقم 5)1.

 ATLAS CLOUD قيد شركة  تم 

بابن  السجاري  بالسجل   SERVICES

 ،(2(2 أغسطس   (7 بساريخ  جرير، 

تحت رقم 242).
قصد النشر واالعالن

576 P

 UNIVERSITE MOHAMMED
 VI POLYTECHNIQUE -

UM6P
شركة مساه ة

رأس الها : 2.764.211.122 درهم

املقر االجس اعي : تجزئة 662، حي 

موالي رشيد، بن جرير - املغرب

السجل السجاري رقم 1227 بن 

جرير

الزيادة في الرأس ال
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

أغسطس   2 الغي2 العادي املنعقد في 

2)2)، تقرر ما يلي :

مساه ة  على  املوافقة 
 LA طرف  من   UM6P SA عينية 
بسقيي ه   FONDATION OCP

ومكافئسه ؛
الزيادة  وتنصيذ  القرار  إتخاذ 
ب بلغ  اإلجس اعي  الرأس ال  في 
749999522 درهم محررة من خالل 
املساهم  لصالح  عينية  مساه ة 
 2464211122 الناقل الرأس ال إلى 

درهم ؛
تعديل موازي للصصول 6 و 7 من 

القانون األسا�صي للشركة ؛
إتخاذ القرار بالزيادة في الرأس ال 
درهم   222.222.222 ب بلغ  نقدا 
جديدة  أسهم   2.222.222 بإفدار 
للقي ة  درهم   122 فئة  من  عادية 
االس ية الواحدة، فادرة بالسكافؤ ؛

تعديل موازي ومشروط للصصول 
6 و 7 من القانون األسا�صي للشركة ؛
الصالحيات  بإعطاء  القرار  إتخاذ 

الالزمة ملجلس اإلدارة.
اإلدارة  مجلس  محضر  ب قس�صى 
املنعقد في 4) أغسطس 2)2)، تقرر 

ما يلي :
في  النهائية  الزيادة  تحقيق 
إلى  بذلك  لينقله  الرأس ال، 

2.764.211.122 درهم ؛
تعديل موازي للصصول 6 و 7 من 

القانون األسا�صي.
بكسابة  القانوني،  االيداع  تم 
الضبط لدى املحك ة االبسدائية بابن 
تحت   (2(2 سبس 23   7 بساريخ  جرير 

رقم 124.
قصد النشر واالعالن

577 P

UM6P VENTURES
شركة مساه ة

رأس الها : 26.222.222 درهم
املقر االجس اعي : جامعة مح د 

السادس للصنون السطبيقية تجزئة 
662، حي موالي رشيد، بن جرير

السجل السجاري رقم 1965 بن جرير
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 
يوليو   2 في  املنعقد  العادي  الغي2 

2)2)، تقرر ما يلي :
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االجس اعي  الرأس ال  في  الزيادة 

درهم،   16.222.222 ب بلغ  للشركة 

 (2.222.222 من  يرتصع  وبذلك 

بإفدار  درهم،   26.222.222 إلى 

من  عادية  جديدة  أسهم   162.222

فئة 122 درهم للقي ة األس ية ؛

تعديل موازي ومشروط للصصل 7 

من القانون األسا�صي.

إعطاء الصالحيات الالزمة ملجلس 

االدارة لسحقيق الزيادة في الرأس ال.

اإلدارة  مجلس  محضر  ب قس�صى 

تقرر   ،(2(2 يوليو   (7 في  املنعقد 

ما يلي :

في  النهائية  الزيادة  تحقيق 

إلى  بذلك  لينقله  الرأس ال، 

26.222.222 درهم ؛

من   7 للصصل  موازي  تعديل  

القانون األسا�صي.

بكسابة  القانوني،  االيداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بابن جرير بساريخ 5) أغسطس 2)2) 

تحت رقم 2)1.
قصد النشر واإلعالن

578 P

UM6P VENTURES

شركة مساه ة

رأس الها : 2.222.222) درهم

املقر االجس اعي : جامعة مح د 

السادس للصنون السطبيقية تجزئة 

662، حي موالي رشيد، بن جرير

السجل السجاري رقم 1965 بن جرير

تغيي2 طريقة مزاولة مهام اإلدارة 
العامة

اإلدارة  مجلس  محضر  ب قس�صى 

تقرر   ،(2(2 أبريل  فاتح  في  املنعقد 

ما يلي :

للشركة،  العامة  اإلدارة  يسولى 

تحت مسؤوليسه، شخص طبيعي غي2 

»املدير  بلقب  رئيس مجلس اإلدارة، 

العام«.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بابن جرير بساريخ 5) أغسطس 2)2) 

تحت رقم ))1.
قصد النشر واإلعالن

579 P

 SAHAM EDUCATION

FUND

شركة مساه ة

رأس الها : 119.552.422 درهم

املقر االجس اعي : 16) شارع 

الزرقطوني - الدار البيضاء

السجل السجاري رقم 429.789 

الدار البيضاء

اإلدارة  مجلس  محضر  ب قس�صى 

تقرر   ،(2(2 يوليو   14 في  املنعقد 

ما يلي :

للشركة،  العامة  اإلدارة  يسولى 

تحت مسؤوليسه، شخص طبيعي غي2 

»املدير  بلقب  رئيس مجلس اإلدارة، 

العام«.

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية  املحك ة  لدى  الضبط 

أغسطس   12 بساريخ  بالدار البيضاء 

2)2) تحت رقم 742246.
قصد النشر واإلعالن

580 P

TANGER RESORT

 SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL SOCIAL DE

122.222.222 DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : 16, RUE ALI

ABDERRAZAK CASABLANCA

 REGISTRE DU COMMERCE DE

CASABLANCA N°186.542

بساريخ اإلدارة  مجلس   ب وجب 

العام  والج ع   (2(2 مارس   (2

بساريخ اإلدارة  ومجلس   االسسثنائي 

5) مارس 2)2) تقرر ما يلي :

لل سصرف  الدائم  امل ثل  تغيي2 

اليونس دارنا والذي سيكون من االن 

فصاعدا السيد اح د ع ور عوض 

السيد امين العلمي.

لل سصرف  الدائم  امل ثل  تغيي2 

للسقاعد  املغربي  املنهي  الصندوق 

فصاعدا  االن  من  سيكون  والذي 

السيد  عوض  البني  هشام  السيد 

نبيل احبشان.

اسسقالة السيد مح د نافخ لزرق 

من مهامه ك سصرف للشركة وتعيين 

السيد يوسف قباج مسصرفا جديدا 

للشركة وذلك إلى غاية الج ع العام 

والتي  املالية  السنة  في  الذي سيبت 

سسخسسم 21 ديس 23 ))2).

اسسقالة السيد مح د نافخ لزرق 

من مهامه كرئيس مدير عام الشركة 

وتعيين السيد يوسف قباج كرئيس 

إلى  وذلك  للشركة  جديد  عام  مدير 

في  سيبث  الذي  العام  الج ع  غاية 

 21 في  والتي سسخسسم  املالية  السنة 

ديس 23 ))2).

تم اإليداع القانوني بكسابة ضبط 

البيضاء  بالدار  السجارية  املحك ة 

تحت رقم   (2(2 يونيو  بساريخ فاتح 

.725.1(1

581 P

HGZ AGRO
SARL AU

تأسيس
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

شركة  تأسيس  تم   (2(2/29/22

ذات املسؤولية املحدودة من شريك 

وحيد باملزافصات السالية :

 HGZ AGRO SARL  : التس ية 

.AU

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

مسرولية محدودةبشريك وحيد.

الخدمات   : االجس اعي  الهدف 

الصالحية.
رأس املال : 122.222 درهم.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنةماعدا السنة 

األولى من تاريخ التسجيل.

املنضر  إقامة   : االجس اعي  املقر 

الج يل GH11 الع ارة 8 الشقة 14 

الصخي2ات.

التسيي2 : السيدة حنان خربوش.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجاري  بالسجل  بس ارة  االبسدائية 

رقم 122679.

582 P

REAL ESTATE 

MANAGEMENT, 

CONSULTING AND 

ENGINEERING

تأسيس شركة

بساريخ العرفي  العقد   ب قس�صى 

وضع  تم  بسال،   (2(2 يوليوز   (4

ذات  للشركة  األسا�صي  القانون 

مسؤولية محدودة من شريك وحيد 

التي تح ل الخصائص السالية :

الشركة  تح ل   : التس ية 

 REAL ESTATE  : السالية  التس ية 

 MANAGEMENT, CONSULTING

AND ENGINEERING

.REMCE : باخسصار

طوبوغرافي،  مهندس   : املوضوع 

خبي2 استشاري.

إقامة الخي2   (6  : املقر االجس اعي 

شقة 6 سال الجديدة.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

إلى  مقسم  درهم   122.222 قي ة 

درهم   122 حصة ذات قي ة   1222

للحصة مقسم كالسالي :

حصة   1222 السيد أنوار شهوي 

درهم أي ما قي سه   122 ذات قي ة 

122.222 درهم.
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التسيي2 : عين السيد أنوار شهوي 

ك سي2 للشركة ملدة غي2 محددة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

بسال  االبسدائية  باملحك ة  القانوني 

 218(5  : تحت السجل السجاري رقم 

يوم 2/29/27)2).

583 P

HB BEVERAGES
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة، ذات املوافصات السالية :

 HB BEVERAGES  : التس ية 

ش.م.م.ش.و.

بقالة  مسجر   : السجاري  النشاط 

(تاجر).

أو  تاجر  (أداء  وتصدير  اسسي2اد 

وسيط).

املدة : 99 سنة.

في  حدد   : االجس اعي  الرأس ال 

إلى  مقسم  درهم   122.222 قي ة 

درهم   122 حصة ذات قي ة   1222

للحصة، مؤداة كاملة، يح لها السيد 

بوخد ح زة :

التسيي2 : السيد بوخد ح زة ملدة 

غي2 محدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  لل حك ة  السجاري 

بساريخ   145721 رقم  تحت  بالرباط 

.(2(2/29/12

584 P

 GR BAHRI BATIMENT

SOLAIRE
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة، ذات املوافصات السالية :

 GR BAHRI  : التس ية 

BATIMENT SOLAIRE ش.م.م.ش.و.

بكر  أبو  ساحة   ،(1  : املقر 

 - أكدال   ،8 رقم  شقة  الصديق، 

الرباط.

النشاط السجاري : 

- تجارة املعدات أو لوحات للطاقة 

الش سية.

- أع ال مخالصة أو أشغال البناء 

(مقاول).

أو  (تاجر  والسصدير  االسسي2اد   -

وسيط).

املدة : 99 سنة.
درهم،   122222  : املال  رأس 

 122 مقسم إلى ألف حصة من فئة 

السيد  يح لها  كاملة،  مؤداة  درهم، 

بحري بدر.

ملدة  السيد بحري بدر،   : التسيي2 

غي2 محدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  لل حك ة  السجاري 

بساريخ   145749 رقم  تحت  بالرباط 

.(2(2/29/12

585 P

SCALING BUSINESS
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة، ذات املوافصات السالية :

 SCALING BUSINESS : التس ية

ش.م.م.ش.و.

املقر : 1)،ساحة أبو بكر الصديق، 

شقة رقم 8، أكدال - الرباط.

النشاط السجاري : 

- االستشارات اإلدارية.

أو  (تاجر  وتصدير  اسسي2اد   -

وسيط).

املدة : 99 سنة.
رأس ال : 122.222 درهم، مقسم 

درهم،   122 إلى ألف حصة من فئة 
يح لها السيد قديري  مؤداة كاملة، 

عبد الرح ان.

عبد  قديري  السيد   : التسيي2 

الرح ان، ملدة غي2 محدودة.

بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 

السجارية  لل حك ة  السجاري 

بساريخ   145751 تحت رقم  بالرباط  

.(2(2/29/12

586 P

BRAIN CONSILIUM
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 
محدودة، ذات املوافصات السالية :

 BRAIN CONSILIUM  : التسمية 

ش.م.م.ش.و.
املقر : 1)،ساحة أبو بكر الصديق، 

شقة رقم 8، أكدال - الرباط.
النشاط السجاري : 

- االستشارات اإلدارية.
- تجارة.

املدة : 99 سنة.
درهم،   122.222  : رأساملال 
 122 مقسم إلى ألف حصة من فئة 
السيد  يح لها  كاملة،  مؤداة  درهم، 

أيت اح اد وسيم.
اح اد  أيت  السيد   : التسيي2 

وسيم، ملدة غي2 محدودة.
بالسجل  تم   : القانوني  اإليداع 
السجارية  لل حك ة  السجاري 
بساريخ   145752 تحت رقم  بالرباط  

.(2(2/29/12
587 P

اسسدراك خطإ وقع بالجريدة 
الرس ية عدد 5)56 بساريخ
 19 أغسطس 2)2) إعالن

 رقم 2I)7 الصصحة 12276.
cabinet jdaini

 2( BD Bir anzarane 1 Etage hay el hassani
.Berkane - 62222 - Berkane - Maroc

URBAN SYSTEM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد (في طور السصصية.

وعنوان مقرها االجس اعي : 12 طريق 
مط طة حي السالم بركان - 62222 

بركان - املغرب.
حل الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.929

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
املؤرخ في 15 يوليوز 2)2) تقرر حل 
الشركة ذات املسؤولية محدودة ذات 
.URBAN SYSTEM الشريك الوحيد

درهم   122.222  : مبلغ رأس الها 
طريق   12 وعنوان مقرها االجس اعي 

 62222  - مط طة حي السالم بركان 

بركان - املغرب.

نتيجة ل : اقصال الشركة.

12 طريق  وحدد مقر السصصية ب 

مط طة حي السالم بركان - 62222 

بركان - املغرب.

الوهاب  عبد  السيدة   : وعين 

الزنبي وعنوانه.

.H(Y1C6

مونت2يال كندا ك صصي للشركة.

وعند االقسضاء الحدود املصروضة 

لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  ومحل  املخابرة  محل 

: بالسصصية  املسعلقة   والوثائق 

 - الحسني  حي  أنزران  بئ2  شارع   2(

بركان. 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (( بساريخ  ب23كان  االبسدائية 

2)2) تحت رقم 65)/2)2).

اسسدراك خطإ وقع بالجريدة 

الرس ية عدد 5618 بساريخ

فاتح يوليو 2)2)، فصحة 6754

SYFENS
SARL

بدال من :

بنل ليح 

 SARL

رأس الها : 411.222 درهم

مقرها االجس اعي :) زاوية شارع 

اح د شوقي وامام علي القنيطرة

......................................................

......................................................

يقرأ :

SYFENS

الرأس ال االجس اعي : 411.222 

درهم

مقرها االجس اعي : ) زاوية شارع 

اح د شوقي وامام علي القنيطرة

......................................................

......................................................

(الباقي ال تغيي2 فيه.)
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 ENERGIE AGRI

AL AKHAOUAIN

  SARL

 حي النور شارع بوجدور  رقم 126  

قصبة تادلة 

راس املال 122.222 دهم

السجل السجاري رقم 1165

االسستنائي  القرار  ب قس�صى 

بساريخ  الشركة  للشركاء 

218)/2/22) تم ما يلي :

- اعالن حل الشركة اعاله وتعيين 

بايت  القاطن  كصاي  رشيد  السيد 

مزالط كطاية ايت الربع  قصبة تادلة 

مصصيا لها.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -

عدد      تحت  تادلة  قصبة  االبسدائية 

بساريخ 2)2)/12/8.

1 C

شركة رياض داي

شركة ذات مسؤولية محدودة.

رأس الها: 522.222,22 درهم

املقر االجس اعي : بني مالل، 192 

شارع مح د الخامس.

تصويـت حصـص و تعديل القانون 

األسا�صي للشركة

I – ب قس�صى عقود رس ية تلقاها 

موثق                األسساذ عبد العظيم لبداوي، 

و   26/2(/(2(2 بساريخ  مالل،  ببني 

الشركة  شركاء  قرر   (4/27/(2(2

ما يلي :

522) حصة اجس اعية،  تصويت   

درهم،             122 منها  واحدة  كل  قي ة 

اليوسصي  مح د  السيد  طرف  من 

والسيد عبد الغاني اليوسصي والسيد 

السيد  لصائدة  اليوسصي  اح د 

اح د  والسيد  الوردي  إبراهيم 

الوردي والسيد املصطصى الوردي.

تعديل القانون األسا�صي للشركة. 

II – تم اإليداع القانوني باملحك ة 

اإلبسدائية ببني مالل بساريخ 6) غشت 

2)2) تحت عدد 499.

2 C

TECNO LEVAGE

تأسيس شركـة
شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رأس الها 122.222درهم

املقر االجس اعي: مكسب بالشقة 14، 

ع ارة )1، النجد )، الجديدة.

 رقم السقييد في السجل السجاري:

16829

ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ 

  19 2)2)، مسجل بساريخ  7) يوليوز 

القانون  إعداد  تم   ،(2(2 غشت 

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

بامل يزات السالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 TECNO«  : الشركة  تس ية 

.» LEVAGE

غـرض الشركة:

والبناء  والنقل  للشحن  مقاولة 

الحديدي.

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 ،( النجد   ،1( ع ارة   ،14 بالشقة 

الجديدة.

محدد  املبلغ   : الشركة  رأس ال 

   1222 درهم مقسم إلى   122.222 في 

 122.22 بقي ة  اجس اعية  حصة 

اسم  في  الواحدة   للحصة  درهم 

الشريك الوحيد: 

 1222  : السيد بوشعيب برادي   -

حصة اجس اعية.

ويسي2ها  الشركة  يدير  التسيي2: 

الحامل  برادي  بوشعيب  السيد 

رقم  للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

M4225(7 ملدة غي2 محدودة. 

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ 

فاتح  شتن23 2)2) تحت رقم 72)5).

خالفة وبيان

3 C

STRAK BAU

تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية 

رأس الها 12.222  درهم

املقر االجس اعي: رقم 6 ، الطابق 

االول ، شارع مح د الت2يعي ، 

الجديدة.

 رقم السقييد في السجل السجاري:

16841

ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ 

    12 2)2)، مسجل بساريخ  11 غشت 

القانون  إعداد  تم   ،(2(2 غشت 

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

بامل يزات السالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية.

.»STRAK BAU « : تس ية الشركة

غـرض الشركة : االنعاش العقاري.

 ،6 رقم  االجس اعي:  املقر  عنوان 

شارع مح د الت2يعي،  الطابق االول، 

الجديدة.

محدد  املبلغ  الشركة:  رأس ال 

   122 إلى  مقسم  درهم   12.222 في 

حصة اجس اعية بقي ة 122.22 درهم 

للحصة الواحدة  في اسمي الشريكين :

 52  : البوزيدي  سعيد  السيد   -

حصة اجس اعية.

 52  : فافحي  مح د  السيد   -

حصة اجس اعية.

ويسي2ها  الشركة  يدير  التسيي2: 

الحامل  البوزيدي  سعيد  السيد 

رقم  للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

)WB282 ملدة غي2 محدودة. 

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ 

فاتح شتن23 2)2) تحت رقم 74)5).
خالفة وبيان

4 C

MC AGROLOG

تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رأس الها 122.222  درهم

املقر االجس اعي: اقامة سجدة ، 

الشقة 4)1، بلوك B، الجديدة.

 رقم السقييد في السجل السجاري:

16822

ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ 

  (6 2)2)، مسجل بساريخ  5) غشت 

القانون  إعداد  تم   ،(2(2 غشت 

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

بامل يزات السالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 MC«  : الشركة  تس ية 

.» AGROLOG

غـرض الشركة: 

اسسي2اد و تصدير،  نقل البضائع 

واالشغال املخسلصة. 

اقامة  االجس اعي:  املقر  عنوان 

 ،B بلوك   ،1(4 الشقة   ، سجدة 

الجديدة.

محدد  املبلغ  الشركة:  رأس ال 

   1222 درهم مقسم إلى  في.122.222 

 122.22 بقي ة  اجس اعية  حصة 

اسم  في  الواحدة   للحصة  درهم 

الشريك الوحيد: 

- السيد املصطصى شواف : 1222 

حصة اجس اعية.

ويسي2ها  الشركة  يدير  التسيي2: 

غي2  ملدة  شواف  املصطصى  السيد 

محدودة. 
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اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ 

21 غشت 2)2) تحت رقم 67)5).
خالفة وبيان

5 C

 SOCIETE LAMRANI

 PROFESSIONAL NORD

 SERVICE
SARL

شركــــــــــة ذات املسؤوليـــــــــة املحـــــــــدودة 

بشريــــــــــك واحــــــــــد

رأس الهـــــا 122.222,22 درهـــــم

 مقـرها االجس اعـي: شـــــارع أزرو رقـــــم 

1 قيساريـــــة بســـــم اللـــــه رقـــــم -17 

تطـــــوان 

عقــــــــــد السأ سيــــــــــس

عرفـــي  عقـــد  ملقسضيـــات  طبقـــا 

بسطـــوان,   27/27/(2(2 في:  املـــؤرخ 

األساســـي  القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدودة  املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

بشريـــــك واحـــــد باملوافصـــات الساليـــة :

 LAMRANI    :تس يــــة الشركــــــــة - 

 PROFESSIONAL NORD

 SERVICE

الشركـــة  الشركـــــة:  أغـــــراض   -

تأسســـت لألغـــراض الساليـــة :

السطهيـــــــــــــــــــــــر

خدمــــــات الصيانـــــة

خدمـــــات السنظيـــــف

أشغـــــــال مخسلصــــــة

وبشكــل عــام الع ليــات السجاريـة 

األغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة.

 2 رقم  كراج  االجس اعي:  املقر   -

الطابق االر�صي تجزئة رمال مرتيل

تحـــدد  لقـــد  الرأس ــــــــــــال:    -

قـــدره  مبلـــغ  فــــي  الشركـــة  رأس ـــال 

إلـــى  مقســـم  درهـــم   100.000،00  :

122حصـــة مـــن فئـــة 122 درهـــم لكـــل 

حصـــة مصوتـــة ك ـــا يلـــي :

: يونـس الع رانـي الزكـاري  السيــــد 

 1 52 حصـة مرق ــة مــــن  يصــــــل إلـــــى 

إلــــى 52 .

يصــــــل  املرابــــــــــط  اح ـــــــــد  السيـــــد 

إلــــى   1 مــــن  مرق ــة  حصـة   51 إلـــــى 

. 122

-املـــدة : حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي 

99 سنـــة ابســـــداء مـــــن تاريــــخ التسجيـل 

بالسجـل  السجـاري. 

-التسيي2 : لقـــــد أسنـــدت فالحيـــة 

يونـس  السيــــد  إلـــى  الشركــــة  تسييــــر 

الع رانـي الزكـاري 

املرابــــــــط  اح ـــــــد  السيـــــد  (و) 

ك سيـريـــن ملــــدة غيـــــــر محـــــــددة.

لـــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم   -

كسابـــة الضبـــط باملحك ـــة االبسدائيـــة 

بسطـــوان بساريـــخ: 2)2)/17/27

وتقييــــد   18(9 رقـــــم  تحـــــت 

تحـــت  السجـــاري   بالسجـــل  الشركـــة 

رقم :7127)  . 
 مقسطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

6 C

WALIDMED
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد

رأس الها 122.222درهم

املقر االجس اعي: زنقة الصرابي، 

الطابق السصلي رقم 1، بالطو 1، 

الجديدة.

 رقم السقييد في السجل السجاري:

16842

ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ 

  17 2)2)، مسجل بساريخ  24 غشت 

القانون  إعداد  تم   ،(2(2 غشت 

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

بامل يزات السالية:

محدودة  شركـة  الشركة:  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

»WALIDMED« : تس ية الشركة

غـرض الشركة: 

وشبه  الطبية  املنسجات  تسويق 

الطبية ومواد السج يل.

خدمات.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 ،1 رقم  السصلي  الطابق  الصرابي، 

بالطو 1، الجديدة.
محدد  املبلغ   : الشركة  رأس ال 

   1222 درهم مقسم إلى   122.222 في 

 122.22 بقي ة  اجس اعية  حصة 

اسم  في  الواحدة   للحصة  درهم 

الشريكة الوحيدة: 

 1222 علمي:  ابتسام  السيدة   -

حصة اجس اعية.

وتسي2ها  الشركة  تدير  التسيي2: 

الحامل  علمي  ابتسام  السيدة 

رقم  للسعريف  الوطنية  للبطاقة 

BH216875 ملدة غي2 محدودة. 

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ 

فاتح  شتن23 2)2) تحت رقم 75)5).
خالفة وبيان

7 C

ART SENIK EVENT
تأسيس شركـة

شركـة محدودة املسؤولية دات 

شريك وحيد
رأس الها 122.222درهم

املقر االجس اعي: دوار لكرينات، 

تجزئة النخيل، الشقة رقم 11، 

الطابق الثاني، الجديدة.

 رقم السقييد في السجل السجاري:

16847

ب قس�صى عقد عرفي محرر بساريخ 

   (8 2)2)، مسجل بساريخ  6) غشت 
القانون  إعداد  تم   ،(2(2 غشت 

األسا�صي لشركة محدودة املسؤولية 

بامل يزات السالية:

محدودة  شركـة   : الشركة  شكل 

املسؤولية دات شريك وحيد.

 ART SENIK  «  : تس ية الشركة 

» EVENT

غـرض الشركة : مقاولة للسوافل 
الثقافية  و  الت2فيهية  واالنشطة 

واشغال البناء و االشغال املخسلصة.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
لكرينات، تجزئة النخيل، الشقة رقم 

11، الطابق الثاني، الجديدة. 
محدد  املبلغ   : الشركة  رأس ال 
   1222 إلى  122.222درهم مقسم  في 
 122.22 بقي ة  اجس اعية  حصة 
اسم  في  الواحدة   للحصة  درهم 

الشريك الوحيد: 
1222 حصة   : - السيد طه اناس 

اجس اعية.
ويسي2ها  الشركة  يدير  التسيي2: 
للبطاقة  الحامل  طه   اناس  السيد 
 M286947 رقم  للسعريف  الوطنية 

ملدة غي2 محدودة. 
اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 
لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 
املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ 

)2 شتن23 2)2) تحت رقم 78)5).
خالفة وبيان

8 C

CLINIQUE IBN BADISS
تحويل الشكل القانوني للشركة

شركـة محدودة املسؤولية 
رأس الها  000.00 9.300 درهم

املقر االجس اعي: شارع ابن باديس، 
رقم 12، تجزئة الزهر، الجديدة.
رقم السقييد في السجل السجاري:

2((2
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 
اعاله  املذكورة  للشركة  االسسثنائي 
قرر شركاء   ، يونيو2)2)   (4 بساريخ 
السادة  اعاله  املذكورة  الشركة 
مصطصى  حصار،  جواد  مح د   :
عبد  ق ري،  زكرياء  مح د  بسساني، 
العزيز فساحي و فيصل مرت�صى ما يلي:
حصص  تصويت  لع لية  تبعا   -
كان   ،(217 ماي  بساريخ  اجس اعية 
الشكل  تغيي2  قرروا  قد  الشركاء 
القانوني للشركة من شركة محدودة 
الى  وحيد  شريك  دات  املسؤولية 
لكن   ، املسؤولية  محدودة  شركة 
نتيجة خطا مادي، فان هده الع لية 
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السجاري،  بالسجل  تض ينها  يسم  لم 

هدا  تحيين  الشركاء  قرر  بالسالي  و 

السغيي2 في الشكل القانوني للشركة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

لدى  الضبط  بكسابة  القانوني 

املحك ة االبسدائية بالجديدة بساريخ 

2) يوليوز 2)2) تحت رقم 5111).
خالفة وبيان

9 C

 STE ASMAA DES

  PRODUCTIONS DE LA MER

شركة محدودة املسؤولية

رأس الها : 8.122.222,22درهم

مقرها االجس اعي : تجزئة A 35 الحي 

الصناعي العيون. 

مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�صى   1-

بساريخ  املسجل   12/28/(2(2 في 

باالسسخالص،  امر   12/28/(2(2

املداخيل:  سجل   ،16922/(2(2

وفل   ،(2(2221921(1(267

االيداع: 272)1)21522)2). 

ملك  حصة   42.522 تصويت    –

 RAYAN PELAGIQUE SARL شركة

لصائدة شركة  MISAY SARL ليصبح 

في  حصة   81.222 الشركة  راس ال 

.MISAY SARL ملك شركة

السيد  السابق  املسي2  اسسقالة   -

عبد املجيد عيوش.  

سصيان  مح د  السيد  تعيين   -

عيوش ك سي2 وحيد للشركة ملدة غي2 

محدودة.

مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�صى   (-

بساريخ  املسجل   12/28/(2(2 في 

االيداع:  وفل   ،12/28/(2(2

 .(2(21922(1(272

العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

مؤرخ في 2)2)/12/28.

تصويت  على  املصادقة   -

الحصص املذكورة اعاله.

االسا�صي  القانون  تحيين   -

لشركةASPAM شركة ذات مسؤولية 

محدودة لشريك وحيد.

-2  - ب قس�صى عقد توثيقي مؤرخ 

بساريخ  املسجل   12/28/(2(2 في 

باالسسخالص،  امر   12/28/(2(2

املداخيل:  سجل   ،16946/(2(2

وفل   ،(2(222192((1(267

االيداع: 272)2152221)2). 

القانون  على  املوافقة  ت ت   

بساريخ  املحين  االسا�صي 

.12/28/(2(2

بكسابة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية  املحك ة  لدى  الضبط 

بالعيون بساريخ 2)2)/5/28)   تحت 

رقم )2/194).
إمضــاء

األسســـاذ حسن املنصوري

موثق بأكــــادير

10 C

STE LAZARUS NET

SARL

اعالن قصل  تصصية شركة 

 57 شارع نواكشوط بني مالل 

راس املال 122.222 دهم 

السجل السجاري رقم 4745 

االسسثنائي  القرار  ب قس�صى 

    12/7/(2(2 الشركة بساريخ  لشركاء 

تم ما يلي :

- قصل السصصية  

- املصادقة على حساب السصصية  

و تقرير املصصي.

- اعالن نهاية تصصية الشركة 

- ابراء دمة املصصي 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   -

 478 االبسدائية بني مالل تحت عدد  

بساريخ  2)2)/17/8.

11 C

 ROND  POINT LOTFI 

MULTISERVICES
SARL

السجل السجاري 2749 الصقيه بن 

فالح 

العام   الج ع  محضر  ب قس�صى   

تم     (9/7/(2(2 بساريخ  االسسثنائي 

ما يلي:
من  الشركة  رأس ال  *رفع 

122.222 درهم إلى 1222.222 درهم 

9222  حصة  خلق   م ا ترتب عنه  

جديدة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  االبسدائية الصقيه بن فالح   

2)2)/4/8) تحت عدد 42).

12 C

STE  KENOMAR
SARL AU

العنوان : تجزئة عس ان  الحي 

اإلداري الطابق 2 بني مالل 
رقم السجل السجاري 12225

بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

ذات  تم إنشاء شركة     12/7/(2(2

الشريك  دات  املحدودة   املسؤولية 

الوحيد تح ل الخصائص السالية :

 KENOMAR SARL التس ية: 

:AU

الحي  عس ان  تجزئة   : العنوان 

اإلداري  الطابق 2  بني مالل.

الغــرض : مسسغل مقهى.
رأس املــال : 122.222درهم مقسم 

الى 1222 حصة اجس اعية 

يقطن بشارع  عبد هللا خنوفا    -
مالل  بني   (22 رقم  امللكي    الجيش 

 و ي لك 1222  حصة 

السنة املـالية: السنة امليالدية

مدة الشركة : 99 سنة.

املسي2 : عبد هللا خنوفا.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 494 االبسدائية بني مالل تحت رقم 

بساريخ 2)2)/5/8).

13 C

STOMATECH
SARL AU
العنوان:

رقم 1) زنقة 24 حي فريدة فقيه 
بنصالح

رقم السجل السجاري4295 
بساريخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
تم إنشاء شركة ذات   (5/22/(2(2
الوحيد  الشريك  دات  املسؤولية 

املحدودة تح ل الخصائص السالية:
 STOMATECH SARL  : التس ية 

AU
عنوان: رقم 1) زنقة 24 حي فريدة 

فقيه بنصالح.
وادوات  ألجهزة  تاجر  الغــرض; 

فناعة االسنان 
رأس املــال : 122222 درهم مقسم 
قي تها       اجس اعية  إلى1222حصة 

122 درهم 
مح د  فدقي  السيد  السيد:   -
21 بلوك ا الرقم  القاطن بحي النزهة 

56 الصقيه بن فالح 
- ي سلك 1222 حصة

السنة املـالية: السنة امليالدية
مدة الشركة : 99 سنة.

مح د  فدقي  السيد   : املسي2 
21 بلوك ا الرقم  القاطن بحي النزهة 

56 الصقيه بن فالح 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت  فالح   بن  الصقيه  االبسدائية 

رقم 74 بساريخ 2)2)/15/26.

14 C

HANHARE FISH
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 
لشريك وحيد

رأس الها 122.222.22 درهم
مقرها : حي املسي2ة 2 شارع عبد 

الرحيم بوعبيد رقم )12
الداخلة
تأسيـــس

بساريخ عرفي  عقد   ب قس�صى 
11 ف23اير 219)، تم إحداث القانون
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مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�صي   

محدودة لشريك وحيد.

 HANHARE FISH  : التس يــة   -

SARL A ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد.

- الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغي2 إلى : 

تسويق ، اسسي2اد ، تصدير ، شراء 

وبيع ج يع منسوجات البحر ، س اك.

خدمات الصيد البحري.

الع ليات  ج يع  كذلك 

املالية التي لها  السجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غي2 مباشرة بالهدف 

اإلجس اعي.

 2 حي املسي2ة   : املقر االجس اعي   -

 12( شارع عبد الرحيم بوعبيد رقم 

- الداخلة.

- املــدة : 99 سنة ابسداء من تاريخ 

السأسيس النهائـي

حدد رأس املال في   : رأس املـال   -

مبلغ 122.222.22 درهم مقسم على 

درهم،   122 فئة  من  حصة   1222

الشريك  السيد  لصائدة  للواحـد 

الوحيد : ع ر حنحر

- التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد : ع ر حنحر

تبسـدئ من فاتـح   : السنـة املاليـة   -

كل  من  ديس 23   21 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

- األربــاح : %5 لالحسياط القانـــونـي.

- II اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 

القانـونـي باملحك ـة االبسدائية لواليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب، ب دينـة 

تحـت   (2/2(/(219 يـوم  الداخلـة 

السجاري  السجل   (21/(219 عـدد 

رقم 12282.
للنشر والبيان

15 C

 INGENIERIE CONSEILS

POLYTECHNIQUE

 SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

رأس الها 122.222.22 درهم

مقرها : حي واد الشياف شارع 

حكونية زنقة 24 رقم 12

- الداخلة -

تأسيس
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�صى 

إحداث  تم   ،  (2(2 يوليو  فاتح 

ذات  لشـركـة  األسا�صي  القانون 

مسؤولية محدودة.

-التس يــة :

 INGENIERIE CONSEILS

 POLYTECHNIQUE SARL

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

-الهــدف :

داخل  سواء  الشركة  تهدف 

املغرب أو خارجه لحسابها الخاص أو 

لحساب الغي2 إلى : 

ج يع خدمات الدراسات السقنية، 

االرشاد ، النصائح.

الع ليات  ج يع  كذلك 

املالية التي لها  السجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غي2 مباشرة بالهدف 

اإلجس اعي. 

- املقر االجس اعي : حي واد الشياف 

 -  12 رقم   24 زنقة  حكونية  شارع 

الداخلة.

- املــدة : 99 سنة ابسداء من تاريخ 

السأسيس النهائـي

حدد رأس املال في   : رأس املـال   -

مبلغ 122.222.22 درهم مقسم على 

درهم،   122 فئة  من  حصة   1222

للواحـد لصائدة السادة : 

الشيخ نافع 422 حصة

مح د االغظف خونة 222 حصة

فنانة العلوي 222 حصة

عهـد تسييـر الشركـة   : التسييـر   -

إلى السيد : الشيخ نافع

تبسـدئ من فاتـح   : السنـة املاليـة   -

كل  من  ديس 23   21 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

-األربــاح : %5 لالحسياط القانـــونـي.

- II اإليــداع القانـونـي :

باملحك ـة  القانـونـي  اإليـداع  تـم 

 - الداخلة  جهـة  لواليـة  االبسدائية 

، ب دينـة الداخلـة يـوم  وادي الذهب 

2 يوليو 2)2) تحـت عـدد 2)2)/429 

السجل السجاري رقم 15759. 
للنشر والبيان

16 C

BELHOUS TRANS
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة ذات مسؤولية محدودة 

لشريك وحيد

رأس الها 122.222.22 درهم

 مقرها : شارع اح د بن شقرون

رقم 27

الداخلة

تأسيـــس
بساريخ عرفي  عقد   ب قس�صى 
تم إحداث القانون   ،  (2(2 يوليو   8

مسؤولية  ذات  لشـركـة  األسا�صي 

محدودة لشريك وحيد.

 BELHOUS TRANS  : التس يــة   -

SARL A ASSOCIE UNIQUE

محدودة  مسؤولية  ذات  شـركـة 

لشريك وحيد.

الشركة سواء  تهدف   : الهــدف   -

لحسابها  خارجه  أو  املغرب  داخل 

الخاص أو لحساب الغي2 إلى : 

الخاص  لحسابه  البضائع  نقل 

الدواجن  نقل  الغي2،  لحساب  و 

واالس اك.

بيع وشراء الدواجن و االس اك.

الع ليات  ج يع  كذلك 

املالية التي لها  السجارية،  الصناعية، 

عالقة مباشرة أو غي2 مباشرة بالهدف 

اإلجس اعي. 

- املقر االجس اعي : شارع اح د بن 

شقرون رقم 27 - الداخلة.

- املــدة : 99 سنة ابسداء من تاريخ 

السأسيس النهائـي

حدد رأس املال في   : رأس املـال   -

مبلغ 122.222.22 درهم مقسم على 

درهم،   122 فئة  من  حصة   1222

الشريك  السيد  لصائدة  للواحـد 

الوحيد : عبد هللا بلهوس

- التسييـر :عهـد تسييـر الشركـة إلى 

السيد الوحيد : عبد هللا بلهوس

تبسـدئ من فاتـح   : السنـة املاليـة   -

كل  من  ديس 23   21 في  وتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

- األربــاح : %5 لالحسياط القانـــونـي.

- II اإليــداع القانـونـي : تـم اإليـداع 

القانـونـي باملحك ـة االبسدائية لواليـة 

جهـة الداخلة - وادي الذهب ، ب دينـة 

تحـت   (2(2 يوليو   (1 الداخلـة يـوم 

السجاري  السجل   5(5/(2(2 عـدد 

رقم 15895. 
للنشر والبيان

17 C

STE FREE MAX
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

قد   (2(2 يونيو   (( بساريخ  تطوان 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة لشريك وحيد والتي تح ل 

الخصائص السالية : 

 STE FREE MAX SARL : التس ية

AU

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

اسسي2اد   : االجس اعي   الهدف 

املالبس الجاهزة

درهم   122.222,22  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم.

الشركاء :اغربي مراد

املدة  :99 سنة
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من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجس اعي  :تجزئة باب سبسة 

زنقة القصر الكبي2 رقم 27 الصنيدق
التسيي2 :اغربي مراد.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كسابــة الضبــط باملحك ــة االبسدائــية 

لسطــوان بساريــخ : فاتح يوليو 2)2). 
وتقييــد   12(9  : رقــــم  تحــت 
تحــت السجــاري  بالسجــل   الشركـة 

رقــم : 6929) 
18 C

STE LILIMAIRE
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
2)2) قد  يونيو   (( فيسطوان بساريخ 
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
املحدودة لشريك وحيد والتي تح ل 

الخصائص السالية : 
 STE LILIMAIRE SARL : التس ية

.AU
ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.
الهدف االجس اعي  : اسسي2اد املواد 

الغذائية.
درهم   122.222,22  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   1222 إلى  مقس ة 

122 درهم.
الشركاء :اح يدي ادريس.

املدة  :99 سنة.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 
21 ديس 23 من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبسدئ من تاريخ التسجيل.
املقر االجس اعي حي باب سبسة رقم 

17 الصنيدق.
التسيي2 :اح يدي ادريس.

لــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم 
كسابــة الضبــط باملحك ــة االبسدائــية 

لسطــوان بساريــخ : فاتح يوليو 2)2). 
وتقييــد   12(8  : رقــــم  تحــت 
تحــت السجــاري  بالسجــل   الشركـة 

رقــم : 6927) 
19 C

STE TRADANS
SARL AU

شركـــــة ذات املسؤوليــــة املحــــدودة 

بشريـــــك واحـــــد

رأس الهـــــا 122.222,22 درهـــــم

مقـرها االجس اعـي : شـــارع الجيـــش 

امللكـــي ع ـــارة هنيـــة ) الطابـــق الثانـــي 

شقـــة رقـــم -6 تطـــوان 

عقــــــــــد السأ سيــــــــــس
عرفـــي  عقـــد  ملقسضيـــات  طبقـــا 

بسطـــوان,   15/26/(2(2  : املـــؤرخ في 

األساســـي  القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدودة  املسؤوليـــة  ذات  لشركـــة 

بشريـــــك واحـــــد باملوافصـــات الساليـــة :

TRADANS : تس يــــة الشركــــــــة -

الشركـــة   : الشركـــــة  أغـــــراض   -

تأسســـت لألغـــراض الساليـــة : 

نقــــــــــل البضائــــــــــع

وبشكــل عــام الع ليــات السجاريـة 

األغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة.

: شـــارع الجيـــش  املقر االجس اعي   -

امللكـــي ع ـــارة هنيـــة ) الطابـــق الثانـــي 

شقـــة رقـــم -6 تطـــوان.

تحـــدد  لقـــد   : الرأس ــــــــــــال   -

 : قـــدره  مبلـــغ  فــــي  الشركـــة  رأس ـــال 

100.000،00 درهـــم مقســـم 

 122 فئـــة  مـــن  1222حصـــة  إلـــى 

درهـــم لكـــل حصـــة مصوتـــة ك ـــا يلـــي : 

يصـــل  الذهبي  مح ــــــد   : السيــــد 

إلــــى   1 1222 حصـة مرق ــة مــــن  إلــى 

 .1222

-املـــدة : حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي 

99 سنـــة ابســـــداء مـــــن تاريــــخ التسجيـل 

بالسجـل السجـاري. 

-التسيي2 : لقـــــد أسنـــدت فالحيـــة 

إلـــى السيــــد مح ــــــد  تسييــــر الشركــــة 

الذهبي ك سيـــر.

واحـــد ملــــدة غيـــــــر محـــــــددة. 

لـــدى  القانونـــي  اإليـــداع  تـــم   -

كسابـــة الضبـــط باملحك ـــة االبسدائيـــة 

بسطـــوان بساريـــخ : 9) يوليو 2)2)

وتقييــــد   1855 رقـــــم  تحـــــت 

تحـــت  السجـــاري  بالسجـــل  الشركـــة 

رقم : 2)71). 
مقسطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

20 C

AL BOUNIYANE EL JADID

SARL A.U

يوليو   12 بساريخ  عقد  ب قس�صى 

النظام  وضع  تم  بسطات   (2(2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة لشريك واحد والتي تح ل 

الخصائص السالية :

 AL BOUNIYANE EL  : التس ية 

 .JADID*SARL A.U

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 

املسؤولية املحدودة لشريك واحد.

:االشغال  االجس اعي  الهدف 

املخسلصة للبناء.

رأس املال : حدد رأس ال الشركة 

ب بلغ 

122.222,22 درهم في يد :

- حالمي مصطصى 122.222,22 

من  ابسداء  سنة   99  : -املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة.

الشيخ  قطع   : االجس اعي   املقر 

الزنقة 2 الرقم 41 بسطات

التسيي2  حق  أعطي   : التسيي2 

حالمي مصطصى ملدة غي2 محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

االبسدائية  باملحك ة  القانوني 

ك ا   424/(2(2 بسطات تحت رقم 

تم تسجيل الشركة بالسجل السجاري 

عدد  تحت   (2(2 يوليو   (7 بساريخ 

.6217

21 C

املركز الجهوي لالستث ار

جهة الدار البيضاء - سطات

 AMHARGANE OIL

 SNC 

يونيو   22 بساريخ  عقد  ب قس�صى 

النظام  وضع  تم  بسطات   (2(2

والتي  السضامن  لشركة  األسا�صي 

تح ل الخصائص السالية  :

  AMHARGANE OIL* : التس ية 

  SNC

شركة   : القانونية  الصصة 

السضامن.

شراء  و  :بيع  االجس اعي  الهدف 

املواد الطبيعية

رأس املال : حدد رأس ال الشركة 

ب بلغ  42.222,22 درهم في يد :

 12.222,22 الصافي  املصطصى   -

درهم

-الغريب عبد الرحيم 12.222,22 

درهم 

- الرامي عبد هللا 12.222,22درهم

-جرموني هشام 12.222,22درهم

من  ابسداء  سنة   99  : -املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة.

تجزئة اخالص   : املقر االجس اعي  

كيسر بسطات

التسيي2  حق  أعطي   : التسيي2 

غي2  ملدة  هشام  جرموني  للسيد 

محدودة.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

القانوني باملحك ة االبسدائية بسطات 

ك ا تم تسجيل   289/(2 تحت رقم 

بساريخ  السجاري  بالسجل  الشركة 

2)2)/17/27 تحت عدد. 5987 

22 C
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املركز الجهوي لالستث ار
 جهة الدار البيضاء- سطات

EVOLVE 
SARL A.U

يونيو   15 بساريخ  عقد  ب قس�صى 
النظام  وضع  تم  بسطات   (2(2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي   
املحدودة  املسؤولية  ذات  املحدودة 
لشريك واحد والتي تح ل الخصائص 

السالية :
.EVOLVE SARL A.U : التس ية

ذات  شركة   : القانونية  الصصة 
املسؤولية املحدودة لشريك واحد

الهدف االجس اعي :
  K I N E S I T H E R A P E U T E

PHYSITHERAPEUTE
رأس املال : حدد رأس ال الشركة 
122.222 درهم في يد بلعباس  ب بلغ 

سعاد 122.222.
من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.
من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة.
الطابق السصلي   : املقر االجس اعي 
بوعبيد  سيدي  بحي  الكائن  لل نزل 
الرقم 25 زنقة موالي عبد هللا سطات
التسيي2  حق  أعطي   : التسيي2 
غي2  ملدة  سعاد  بلعباس  للسيدة 

محدودة.
اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 
تحت  االبسدائية  باملحك ة  القانوني 
الشركة  تسجيل  تم  ك ا   288 رقم 
يوليو   17 بساريخ  السجاري  بالسجل 

2)2)  تحت عدد 5989 .
23C

املركز الجهوي لالستث ار
 جهة الدار البيضاء- سطات

 CENTRE DE SERVICES 
CHAOUIA

SARL
يونيو   (4 بساريخ  عقد  ب قس�صى 
النظام  وضع  تم  بسطات   (2(2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الخصائص  تح ل  والتي  املحدودة 
 CENTRE DE SERVICES  : السالية 

 CHAOUIA SARL

ذات  شركة  القانونية:  الصصة  

املسؤولية املحدودة .

الهدف االجس اعي: تحويل االموال 

و الوساطة

رأس املال: حدد رأس ال الشركة 

ب بلغ 122.222 درهم في يد :

كريم وارحو 122.222.

من  ابسداء  سنة   99  : املدة 

السأسيس النهائي.

من فاتح يناير إلى   : السنة املالية 

21 ديس 23 من كل سنة.

شارع اللة   184  : املقر االجس اعي 

عائشة بسطات

التسيي2  حق  أعطي   : التسيي2 

للسيد خنجلي عبد العزيز ملدة غي2 

محدودة.

اإليداع  تم  القانوني:  اإليداع 

القانوني باملحك ة االبسدائية بسطات 

تم  ك ا   (11/(2 رقم  تحت 
السجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

 : عدد  تحت   22/26/(2(2 بساريخ 

 5951

24 C

فيجيت ش.م.م للشريك الوحيد السجل 

السجاري رقم 7261

CLEAN AGREGATES
SARL

كلين أكريكيت
ش.م.م 

قيادة بني سعيد زاوية سيدى قاسم 

القيطون  تطوان
رقم السقييد في السجل السجاري 

(4522

حــــــــــل شركــــــــــة
العام  الج ع  محضر  ب قس�صى 

 14/2(/(2(2 في  املؤرخ  االسسثنائي 

أكريكيت   كلين  شركة  حل  تقرر 

مقرها  درهم  ألف  مائة  رأس الها 

زاوية  سعيد  بني  قيادة  االجس اعي 

سيدى قاسم القيطون  تطوان وذلك 

نتيجة لعدم تحقيق هدف الشركة.

وحدد مقر السصصية ب قيادة بني 
سعيد زاوية سيدى قاسم القيطون  
تطوان ك ا عين السيد عادل خيام  
القاطن ب رقم 7 حي سبل الطائرات 

بالرباط ك صصي للشركة.
الحدود  االقسضاء  عند  و 
املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املسعلقة بالسصصية

بسطوان  القانوني  االيداع  تم 
بساريخ2)2)/11/22تحت رقم 2488

للخالفة و البيان

25 C

فيجيت ش.م.م

 للشريك الوحيد السجل السجاري رقم 7261

AGROTAMUDA
 SARL AU
اغرو ت ودة

ش.م.م
للشريك الوحيد  

حي حيدرة مزرعة اخراز الصنيدق
رقم السقييد في السجل السجاري 

(2187
حـــــــــل شركــــــــــة

الشريك  قرار  محضر  ب قس�صى 
 (2(2 مارس   2 في  املؤرخ  الوحيد 
تقرر حل شركة اغرو ت ودة رأس الها 
مائة ألف درهم  مقرها االجس اعي حي 
حيدرة مزرعة اخراز الصنيدق وذلك 

نتيجة لعدم تحقيق هدف الشركة.
وحدد مقر السصصية ب حي حيدرة 
عين  ك ا  الصنيدق  اخراز  مزرعة 
شارع  القاطن  اخراز  طارق  السيد 
ع ارة   2 بلوك  سنت2  والية  القاهرة 
ك صصي  تطوان   24 شقة   5 ط   1

للشركة.
الحدود  االقسضاء  عند  و 
املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املسعلقة بالسصصية

تم االيداع القانوني بسطوان بساريخ 
2)2)/12/22تحت رقم 2522

للخالفة و البيان

26 C

فيجيت ش.م.م
 للشريك الوحيد السجل السجاري رقم 7261

دوندي ترانس ش.م.م
 للشريك الوحيد  

DONDI TRANS
 SARL AU

طريق طنجة حي س يحيين رقم 
-125 تطوان

رقم السقييد في السجل السجاري 
((827

حــــــــــل شركــــــــــة
الشريك  قرار  محضر  ب قس�صى 
الوحيد املؤرخ في 2 مارس 2)2) تقرر 
رأس الها  ترانس  دوندي  شركة  حل 
االجس اعي  مقرها  درهم   ألف  مائة 
طريق طنجة حي س يحيين رقم -125 
تحقيق  لعدم  نتيجة  وذلك  تطوان 

هدف الشركة.
طريق  ب  السصصية  مقر  وحدد 
 -  125 رقم  س يحيين  حي  طنجة 

تطوان
عيادين   ابن  مح د  السيد  عين 
 125 رقم  طنجة  طريق  القاطن 

تطوان ك صصي للشركة.
وعند االقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية
تم االيداع القانوني بسطوان بساريخ

5 مارس 2)2) تحت رقم 2445
للخالفـــة و البيـــان

27 C

فيجيت ش.م.م للشريك الوحيد السجل 
السجاري رقم 7261

كرين تك كروش ش.م.م
 للشريك الوحيد  

 GREEN TECH CRUSH SARL AU
شارع مح د لعربي ت ساماني زنقة  
1 تحت ارض فيال رقم 5 تجزىة عين 

ملول - تطوان
رقم السقييد في السجل السجاري 

((617
حــــــــــل شركــــــــــة

الشريك  قرار  محضر  ب قس�صى 
الوحيد املؤرخ في 2)2)/)14/2 تقرر 



عدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2))الجريدة الرسمية   11734

حل شركة كرين تك كروش رأس الها 

االجس اعي  مقرها  درهم  ألف  مائة 

زنقة  ت ساماني  لعربي  مح د  شارع 

1 تحت ارض فيال رقم 5 تجزىة عين 

ملول – تطوان

وذلك نتيجة لعدم تحقيق هدف 

الشركة.

شارع  ب  السصصية  مقر  وحدد 

مح د لعربي ت ساماني زنقة  1 تحت 

 - 5 تجزىة عين ملول  ارض فيال رقم 

تطوان

القادري   السيد خليل  ك ا عين   

القاطن شارع تجزئة عين ملول 1 رقم 

47 تطوان ك صصي للشركة.

وعند االقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية

تم االيداع القانوني بسطوان بساريخ     

5 مارس 2)2)  تحت رقم 2444
للخالفـــة و البيـــان

28 C

فيجيت ش.م.م 

السجل السجاري:7261

YASSLINE TOUR
SARL

تأسيس الشركة ذات مسؤولية 

محدودة 

يسلين تور.ش.م.م 

 كويل ا مكالثة قرب أح د سعيد 

تطوان رقم 722 تطوان
رقم السقييد في السجل السجاري

(7245

في  مؤرخ  موثق  عقــد  ب قسضــــى 

اعداد  تم   ،(2(2 أغسطس   11

القانون األساســــي للشركة املحدودة 

املسؤولية  بامل يزات السالية:

محدودة  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية  

 YASSLINE  : الشركة  تس ية 

TOUR SARL

: النقل السياحي   غرض الشركة  
الطرقي.

كويل ا   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مكالثة قرب أح د سعيد تطوان رقم 

722 تطوان تطوان  .
99 سنة ابسداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأ سيســــها
الف   مائة  في  حدد   : الرأس ال 
مائة  درهم مقس ة الى    (122  222(
 1222 حصة مرق ة من فئة   (122(

درهم للواحدة موزعة كسالي : 
 الحصص النقدية: 122 حصة

السيد: ياسين املخلوفي 92 حصة
السيد: أيوب اسسيسو 12 حصة

غي2  ملدة  الشركة  تسي2   : اإلدارة 
محدودة السيد ياسين املخلوفي    

تبسدأ من    : السنة االجس اعية   -
فاتح يناير و تنسهي في 21 دجن23.

الصافية  األرباح  توزع   : -األرباح 
حصصهم  حسب  املشاركين  على 
بعد خصم املبالـغ املخصصة لسكوين 
االحسياطات املنصوص عليها قانونا .

لــدى كسابــة  تـــم اإليـــداع القانونـــي 
الضبــط باملحك ــة االبسدائــية لسطــوان 

بساريــخ: 2)2)/18/28.
تحــت رقــــم: 257) وتقييــد الشركـة 
بالسجــل السجــاري تحــت رقــم : 7245).  

للخالفة و البيـــــــــا ن

29 C

FIDUCIAIRE JABBARI

انيفر ديكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC
انيصر ديكو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 زنقة 

انوال - 2122) الدار البيضاء 
املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.98(72

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (216 ف23اير   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سعيد        السيد   (ة)  تصويت السيد 

من  اجس اعية  حصة   428 اوطالب 

(ة)  السيد  122 حصة لصائدة   أفل 

السيد ع ر اوطالب بساريخ 18 ف23اير 

.(216

سعيد       السيد   (ة)  تصويت السيد 

من  اجس اعية  حصة   64 اوطالب  

(ة)  السيد  122 حصة لصائدة   أفل 

 18 بساريخ  اوطالب   السيد حسن    

ف23اير 216).

سعيد     السيد   (ة)  تصويت السيد 

من  اجس اعية  حصة   64 اوطالب 

(ة)  السيد  122 حصة لصائدة   أفل 

السيد  لحسن      اوطالب بساريخ 18 

ف23اير 216).

سعيد    السيد   (ة)  تصويت السيد 

من  اجس اعية  حصة   (64 اوطالب 

(ة)   السيد  122 حصة لصائدة   أفل 

السيدة خديجة     اوطالب بساريخ 18 

ف23اير 216).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

أبريل 216) تحت رقم )2262247.

1I

FIDUCIAIRE JABBARI

انيفر ديكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FIDUCIAIRE JABBARI

 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES

 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC

انيصر ديكو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 زنقة 

انوال - 2122) الدار البيضاء 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.98(72

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (215 شتن23   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ع ر       السيد  (ة)  السيد  تصويت 

من  اجس اعية  حصة   428 اوطالب 

(ة)  السيد  122 حصة لصائدة   أفل 

 12 اوطالب بساريخ  سعيد    السيد  

شتن23 215).

السيد حسن      (ة)  السيد  تصويت 

من  اجس اعية  حصة   64 اوطالب  

(ة)  السيد  122 حصة لصائدة   أفل 

السيد  سعيد     اوطالب  بساريخ 12 

شتن23 215).

السيد  لحسن    (ة)  تصويت السيد 

من  اجس اعية  حصة   64 اوطالب 

(ة)  السيد  122 حصة لصائدة   أفل 

السيد  سعيد      اوطالب بساريخ 12 

شتن23 215).

تصويت السيد (ة)  السيدة خديجة  

من  اجس اعية  حصة   (64 اوطالب 

(ة)  السيد  122 حصة لصائدة   أفل 

 12 اوطالب بساريخ  سعيد     السيد  

شتن23 215).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

رقم  تحت   (215 أكسوبر   28

.222585922

(I

FIDUCIAIRE JABBARI

انيفر ديكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FIDUCIAIRE JABBARI

 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES

 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC

انيصر ديكو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 17 زنقة 

انوال - 2122) الدار البيضاء 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.98(72

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (215 يوليوز   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

سعيد        السيد   (ة)  تصويت السيد 

من  اجس اعية  حصة   428 اوطالب 

(ة)  السيد  122 حصة لصائدة   أفل 

 21 اوطالب بساريخ  السيد ع ر      

يوليوز 215).

سعيد       السيد   (ة)  تصويت السيد 

من  اجس اعية  حصة   64 اوطالب  

(ة)  السيد  122 حصة لصائدة   أفل 

 21 بساريخ  اوطالب   السيد حسن    

يوليوز 215).

سعيد     السيد   (ة)  تصويت السيد 

من  اجس اعية  حصة   64 اوطالب 

(ة)  السيد  122 حصة لصائدة   أفل 

السيد  لحسن      اوطالب بساريخ 21 

يوليوز 215).

سعيد    السيد   (ة)  تصويت السيد 

من  اجس اعية  حصة   (64 اوطالب 

(ة)   السيد  122 حصة لصائدة   أفل 

السيدة خديجة     اوطالب بساريخ 21 

يوليوز 215).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

رقم  تحت   (215 غشت   11

.22258(299

2I

FIDUCIAIRE JABBARI

ازهر ترانزيت ترانسبور
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

FIDUCIAIRE JABBARI

 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES AL

 ، MACHRIK II ETG 1 N°3

CASABLANCA MAROC ،(2292
ازهر ترانزيت ترانسبور شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 144 زنقة 
مح د س يحة اقامة جوهرة شقة 
25 - 2122) الدار البيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.146249
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 يوليوز   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد (ة) مح د نور الدين     
حصة اجس اعية من   522 بولطيف 
(ة)   السيد  122 حصة لصائدة   أفل 
مح د    لصحيل بنشقرون بساريخ 2) 

يوليوز 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 1( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 2)8)74.

4I

FIDUCIAIRE JABBARI

ازهر ترانزيت ترانسبور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC
ازهر ترانزيت ترانسبور  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 144 زنقة 
مح د س يحة اقامة جوهرة  شقة 
25  - 2122) الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.146249
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
2)2) تم تعيين  2) يوليوز  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسي2 
لصحيل بنشقرون مح د  ك سي2 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 1( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 2)8)74.

5I

ENGINEERING TRAINING&SERVICES ETS

 ENGINEERING
TRAINING&SERVICES ETS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ENGINEERING
TRAINING&SERVICES ETS

7 شارع  سبسة إقامة الرامي الطابق) 
املكسب رقم 8 ، 2262)، الدار 

البيضاء املغرب
 ENGINEERING

 TRAINING&SERVICES ETS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7زنقة 
سبسة اقامة الرامي الطابق ) املكسب 
رقم 8 - 2262) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
46(882

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
مسبوعة  الشركة  تس ية 
ب خسصر  اإلقسضاء  عند 
 ENGINEERING  : تس يتها 

.TRAINING&SERVICES ETS
غرض الشركة بإيجاز : - السدريب 

املسس ر
- هندسة - دراسة - إستشارات

وتن ية  املخصص  السدريب   -
املهارات

- السدريب وجها لوجه
والسدريب عن  بعد  السعلم عن   -

طريق السداول بالصيديو
ملصات  اخسيار  في  املساعدة   -

السعريف.

- السوظيف واالستشارات والخ23ة 

والسوجيه

وال23مجيات  األدوات  تطوير   -

الرق ية

الشركات  إنشاء  في  املساعدة   -

ودراسة املشاريع

- املشاركة في املشاريع السجارية

اللوجستية  والخدمات  النقل   -

(السدريب واملشورة)

اللوجستية  املهارات  تن ية   -

(النقل / الصناعة / الجودة واإلنساج)
 ، الشركات  (زيارات  السنظيم   -

ورش الع ل   ، املؤت رات   ، الندوات 

، إلخ)

في  الصناعية  السقنيات  نقل   -

السدريب واملواد.

أي ع لية أو ع لية ، أي ع ل أو 

نصيحة تسعلق ب خسلف املجاالت.
7زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

) املكسب  سبسة اقامة الرامي الطابق 
رقم 8 - 2262) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 512   : السيدة سكينة حصناوي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 122   : السيدة نسرين حصناوي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيدة نع ة نحيلي :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 122   : ايت مهدي  السيد زكرياء 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 192   : السيد عث ان ايت مهدي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة سكينة حصناوي عنوانه(ا) 
 1 12زنقة الزهراوي ابو قاسم طابق 

شقة 1  2262) الدارالبيضاء املغرب.

السيدة نسرين حصناوي عنوانه(ا) 
 1 12زنقة الزهراوي ابو قاسم طابق 

شقة 1  2262) الدارالبيضاء املغرب.
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عنوانه(ا)  نحيلي  نع ة  السيدة 
 1 12زنقة الزهراوي ابو قاسم طابق 
شقة 1  2262) الدارالبيضاء املغرب.
السيد زكرياء ايت مهدي عنوانه(ا) 
زنقة القصر الصغي2 حي السالم    12

22)2) الدارالبيضاء املغرب.
مهدي  ايت  عث ان  السيد 
الصغي2  القصر  زنقة   12 عنوانه(ا) 
الدارالبيضاء   (2(22 السالم   حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة سكينة حصناوي عنوانه(ا) 
 1 12زنقة الزهراوي ابو قاسم طابق 
شقة 1  2262) الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم 727228.
6I

nador conseil sarl au

ALTA PROMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
ALTA PROMO  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد(في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

شارع121رقم)1 حي اوالد ابراهيم  - 
222)6 الناضور املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.17172
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (2(2 يونيو   16 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 ALTA الوحيد  الشريك  ذات 
 122.222 PROMO   مبلغ رأس الها 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
شارع121رقم)1 حي اوالد ابراهيم  - 
 : الناضور املغرب نتيجة ل   6(222

نتيجة حل مبكر للشركة.

ب  السصصية  مقر  وحدد 
ابراهيم   اوالد  حي  شارع121رقم)1 

املغرب 222)6 الناضور املغرب. 
و عين:

حزار و  السيد(ة)    حسام        
شارع  ابراهيم  اوالد  حي  عنوانه(ا) 
الناضور   6(222   14 رقم  االمل 

املغرب ك صصي (ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالناضور   االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 172-)77.
7I

nador conseil sarl au

LA RAMBLA VOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
LA RAMBLA VOYAGE   شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
امبارك البكاي رقم 1 الحي االداري - 

222)6 الناظور املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.14412

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تم   (2(2 يوليوز   (2 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   1.622.222«
»22.222).1 درهم« إلى »822.222.) 
مقافة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ  بالناضور   االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 1467.
8I

HERMANAS COFFEE COMPANY 

 HERMANAS COFFEE
COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 HERMANAS COFFEE
COMPANY

121 شارع انصا اقامة ازير الطابق 11 
شقة 11 ب ، 52)2)، الدارالبيضاء 

املغرب
 HERMANAS COFFEE

COMPANY  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 121 شارع 
انصا اقامة ازير الطابق 11 شقة 11 

ب - 52)2) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
468279

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 HERMANAS COFFEE  :

. COMPANY
غرض الشركة بإيجاز : 

تسويق منسجات األغذية الزراعية 
القهوة  وتوزيع  وبيع  شراء 

واملنسجات الغذائية الزراعية ،
أو  أي ع ل   ، نهج  أو  ع لية  أي 

نصيحة تسعلق ب خسلف املجاالت.
 121  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع انصا اقامة ازير الطابق 11 شقة 
11 ب - 52)2) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : مسوكل  مينة  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مسوكل  مينة  السيدة 
فيال  ريسور  كولف  كاليصورنيا 
بوسكورة  الخضراء  627املدينة 
الدارالبيضاء   (718( النوافر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  مسوكل  مينة  السيدة 
فيال  ريسور  كولف  كاليصورنيا 
بوسكورة  الخضراء  627املدينة 
الدارالبيضاء   (718( النوافر 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم ))))74.

9I

 EXPERT RETAIL JOBS COMMUNICATION

GROUPE

 EXPERT RETAIL JOBS
 COMMUNICATION

GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EXPERT RETAIL JOBS
COMMUNICATION GROUPE

121 شارع انصا اقامة ازير الطابق 11 
شقة 11 ب ، 52)2)، الدارالبيضاء 

املغرب
 EXPERT RETAIL JOBS

  COMMUNICATION GROUPE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 121 شارع 
انصا اقامة ازير الطابق 11 شقة 11 

ب - 52)2) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
468245
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 EXPERT RETAIL JOBS  :

. COMMUNICATION GROUPE

ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلعالنات  بإدارة  املسعلقة  الع ليات 

وبيع  شراء  الخصوص  وجه  وعلى 

مساحات إعالنية بأي وسيلة إعالمية 

في املغرب أو في الخارج.

والنشر  االتصال  خدمات  ج يع 

واإلنساج بج يع أنواع الوسائط.

والتسويق  االتصال  استشارات 

وتنصيذ  وتنظيم  تص يم  وكذلك 

ج يع ع ليات االتصال والتسويق.

االسسعانة ب صادر خارجية

إدارة وتشغيل أي وكالة اتصاالت

أع ال  كافة  وتنصيذ  تص يم 

الطباعة والنشر ،

والبيع واالسسي2اد وكذلك  الشراء 

ت ثيل ج يع املنسجات واملواد الالزمة 

لسحقيق الغرض من الشركة.

ج يع ع ليات الس ثيل والع والت 

والس سرة لج يع السلع والخدمات 

باألنشطة  مباشرة  عالقة  لها  التي 

املذكورة أعاله.

اسسي2اد وتصدير

والسوزيع  املبيعات  قوة  إدارة 

الشامل ،

إدارة   ، تأجي2   ، اقسناء   ، إنشاء 

 ، تأجي2   ، السجارية  األفول  ج يع 

، تشغيل ج يع املؤسسات ،  تركيب 

األفول السجارية ، املصانع ، الورش 

، املسعلقة بأحد أنشطة محددة.

إدارة وتشغيل أي وكالة اتصاالت ؛

الحراسة واملراقبة واألمن.

ادارة املوارد البشرية.

السدريب   ، املؤقت   ، السوظيف 

 ، االتصاالت   ، السدريبية  والهندسة 

االستشارات واالستشارات   ، اإلعالن 

إدارة الرواتب،

وأبحاث  السجارية  البحوث 

وبيع وتوزيع النشرات  السوق وشراء 

وأي  الت2ويجية  واملواد  والعينات 

نشاط عالقات عامة ؛.

 121  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع انصا اقامة ازير الطابق 11 شقة 

11 ب - 52)2) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد محسن فسح هللا 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد محسن فسح هللا عنوانه(ا) 

سيدي   16 رقم   ( مدخل   (9 انا�صي 

الدارالبيضاء   (2622 ال23نو�صي  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد محسن فسح هللا عنوانه(ا) 

سيدي   16 رقم   ( مدخل   (9 انا�صي 

الدارالبيضاء   (2622 ال23نو�صي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم 25))74.

12I

LUXE MAROC LABEL

LUXE MAROC LABEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LUXE MAROC LABEL

121 شارع انصا اقامة ازير الطابق 11 

شقة 11 ب ، 52)2)، الدارالبيضاء 

املغرب

  LUXE MAROC LABEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 121 شارع 

انصا اقامة ازير الطابق 11 شقة 11 

ب - 52)2) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

 468575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LUXE  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. MAROC LABEL

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

االتصال والتسويق وكذلك تص يم 

ع ليات  ج يع  وتنصيذ  وتنظيم 

االتصال والتسويق.

إدارة وتشغيل أي وكالة اتصاالت

 ، اإلعالم  وسائل  استبعاد 

وإجراءات التسويق املباشر ، وترويج 

املبيعات ، واملعارض ، واالتصال على 

األدلة واألدلة ، إلخ.

است2اتيجيات  وتنصيذ  استشارات 

التسويق واالتصال

شهادة التس ية.

 121  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع انصا اقامة ازير الطابق 11 شقة 

11 ب - 52)2) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 (52   : بوسكورن  جواد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيدة الهام بنزكور قنيدل :  52) 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : بوتلجة  غزالن  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد جواد بوسكورن عنوانه(ا) 
12 زنقة نجيب محصوظ طابق ) شقة 
9 كوتي 52)2) الدارالبيضاء املغرب.
قنيدل  بنزكور  الهام  السيدة 
طابق  بوردو  254شارع  عنوانه(ا) 
الدارالبيضاء   (2(52  (5 شقة   7

املغرب.
بوتلجة عنوانه(ا)  السيدة غزالن 
 (2(52 يوسف  موالي  شارع   (77

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد جواد بوسكورن عنوانه(ا) 
12 زنقة نجيب محصوظ طابق ) شقة 
9 كوتي 52)2) الدارالبيضاء املغرب

بوتلجة عنوانه(ا)  السيدة غزالن 
 (2(52 يوسف  موالي  شارع   (77

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم 292)74.

11I

HELP ENTREPRISE

INTERCOM TRADUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HELP ENTREPRISE
 23RUE BOURED 2EME ETG
 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
 INTERCOM TRADUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

الحبشة الع ارة 4) الطابق 2 الرقم 
11 الدارلبيضاء - 2722) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

468281
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف23اير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.INTERCOM TRADUCTION

غرض الشركة بإيجاز : مت2جم.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الرقم   2 الطابق   (4 الحبشة الع ارة 

الدار   (2722  - الدارلبيضاء   11

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (2.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة ربيعة را�صي :  142 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

62 حصة    : السيد الربيع موهبي 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  را�صي  ربيعة  السيدة 

سيدي   ( منصور   57 بلوك   7 الرقم 

البيضاء  الدار   (2214 ال23نو�صي 

املغرب.

عنوانه(ا)  موهبي  الربيع  السيد 

 (6 حي املنصور ق ج شارع ن رقم 

البيضاء  الدار   (2214 البيضاء  قج 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  موهبي  الربيع  السيد 

 (6 حي املنصور ق ج شارع ن رقم 

البيضاء  الدار   (2214 البيضاء  قج 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 741986.

1(I

FIDU.PRO CONSULTING

MIAE CORPORATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

زنقة  و  زوال  اميل  شارع  ملسقى 
الدار    (9 رقم  الطابق11  غيثل 

البيضاء ، 2، الدار البيضاء املغرب

MIAE CORPORATE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ملسقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

11 الرقم 9) الدارالبيضاء - 2222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

467421

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MIAE  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.CORPORATE

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلصة او بناء مروج عقارات  

است2اد وتصدير.

ملسقى   : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

 2222  - الدارالبيضاء   (9 الرقم   11

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : الي اني  عدنان  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد اس اعيلي مح د  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 52222  : السيد عدنان الي اني   

بقي ة 122 درهم.

السيد اس اعيلي مح د  : 52222 
بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الي اني  عدنان  السيد 
الدارالبيضاء   2222 الدارالبيضاء 

املغرب.
مح د   اس اعيلي  السيد 
سطات   2222 سطات  عنوانه(ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  الي اني  عدنان  السيد 
الدارالبيضاء   2222 الدارالبيضاء 

املغرب
مح د   اس اعيلي  السيد 
سطات   2222 سطات  عنوانه(ا) 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.
12I

بنبو خديجة

 SOCIETE LES FRERES BEN
LHAJI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قصل السصصية

بنبو خديجة
61) املسعودية تازة ، 25222، تازة 

املغرب
  SOCIETE LES FRERES BEN LHAJI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : دوار 

الحادة باب مرزوقة - 52)25 تازة 
املغرب.

قصل السصصية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.4(51
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (2(2 ماي   (8 في  املؤرخ 
  SOCIETE LES FRERES BEN LHAJI
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رأس الها 
باب  الحادة  دوار  اإلجس اعي  مقرها 
املغرب  تازة   25(52  - مرزوقة 

نتيجة لعدم وجود السيولة الكافية 

السسئناف الع ل.

و عين:

السيد(ة) ع ر  اعريش و عنوانه(ا) 

دوار الحادة باب مرزوقة 52)25 تازة 

املغرب ك صصي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

2)2) وفي دوار حادة  8) ماي  بساريخ 

باب مرزوقة - 25222 تازة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   26 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 228.

14I

CADES SARL

RH LAND SARLAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RH LAND SARLAU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق االول الشقة 2 

الدار البيضاء 2422) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

469969

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RH  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LAND SARLAU

مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم معجنات بالج لة.
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46 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 2 الشقة  االول  الطابق  الزرقطوني 

2422) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 122   : السيدة راضية هرمو�صي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

هرمو�صي  راضية  السيدة 

عنوانه(ا) 22 تجزئة سلوى طابق 21 

 (2422 29 كليصورنيا البيضاء  شقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

هرمو�صي  راضية  السيدة 

عنوانه(ا) 22 تجزئة سلوى طابق 21 

 (2422 29 كليصورنيا البيضاء  شقة 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

15I

ZHAR AHMED

H.B SAID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ZHAR AHMED

 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC

H.B SAID شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1)9 

الحي الجديد زواغة فاس - 2)222 

فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

62521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 H.B  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SAID

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املخسلصة.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 1)9 

 222(2  - الحي الجديد زواغة فاس 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عادل البهلول  :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : البهلول   مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  البهلول  عادل  السيد 

رقم 1)9 الحي الجديد زواغة 2)222 

فاس املغرب.

عنوانه(ا)  البهلول  مح د  السيد 

رقم 1)9 الحي الجديد زواغة 2)222 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  البهلول  عادل  السيد 

رقم 1)9 الحي الجديد زواغة 2)222 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   21 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/217).

16I

ADYEL & ASSOCIES

 URGENCES MÉDECIN
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ADYEL & ASSOCIES
 bis Boulevard Ain 42

 Taoujtate Résidence les Fleurs
 Appartement N°2، 20000،

casablanca maroc
 URGENCES MÉDECIN SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع انصا، 
121 الع ارة ازير. الرقم 11 بـ  الدار 
البيضاء  - 2222) الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469595

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
.URGENCES MÉDECIN SARLAU

شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وبيع األجهزة الطبية

- املساعدة الطبية الطارئة.
- النقل الطبي.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 11 الرقم  ازير.  الع ارة   121 انصا، 
الدار   (2222  - الدار البيضاء   ـ  ب 

البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد معروف ع ر :  122 حصة 
بقي ة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ع ر  معروف  السيد 
 ، شارع سبو أكدال   4 مبنى   4 شقة 

الرباط 12292 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  أنس  معروف  السيد 
 12292 خريبكة  األمل  حي   694

خريبكة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

17I

 centre de developpment profesionnel des

competences

MAKHLOULA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el
 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc
MAKHLOULA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1468 
حي العودة - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2(781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAKHLOULA

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارت.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
العيون   72222  - حي العودة   1468

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد اشرف بنشوري 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد اشرف بنشوري عنوانه(ا) 
رقم 1468 حي العودة 72222 العيون 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد اشرف بنشوري عنوانه(ا) 
رقم 1468 حي العودة 72222 العيون 

املغرب

بوجالل  مصطصى  السيد 

العودة   حي   (685 رقم  عنوانه(ا) 

72222 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 21 غشت 

2)2) تحت رقم 2)2)/228).

18I

 centre de developpment profesionnel des

competences

BIG MAT FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

 BIG MAT FOOD

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الوكالة 1 

بلوك F - 70000 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(782
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (6
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BIG  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAT FOOD
التسويق   : غرض الشركة بإيجاز 

مواد الغدائية .
عنوان املقر االجس اعي : الوكالة 1 

بلوك F - 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 522   : الخطابي  ابراهيم  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 522   : الخطابي  السيد رضوان 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد ابراهيم الخطابي عنوانه(ا) 
الوحدة  مدينة   F بلوك   188 رقم 

72222 العيون املغرب.
السيد رضوان الخطابي عنوانه(ا) 
شارع  الراحة  تجزئة  القدس  حي 
 72222  (56 رقم  عامر  بن  سعيد 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ابراهيم الخطابي عنوانه(ا) 
الوحدة  مدينة   F بلوك   188 رقم 

72222 العيون املغرب
السيد رضوان الخطابي عنوانه(ا) 
شارع  الراحة  تجزئة  القدس  حي 
 72222  (56 رقم  عامر  بن  سعيد 

العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعيون  بساريخ 21 غشت 

2)2) تحت رقم 2)2)/227).

19I

CADES SARL

 CO-GEC-CONSTRUCTION
ET GÉNIE CIVIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

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

CASABLANCA MAROC
 CO-GEC-Construction et Génie
Civil  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق األول الشقة 2 

الدار البيضاء 2422) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469955

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
CO-  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 GEC-Construction et Génie Civil
محاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مكسب الدراسة والسحقيق والبحث.
46 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 2 الشقة  األول  الطابق  الزرقطوني 
2422) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

السيدة كوتر ابو لهجول االدري�صي 
درهم   122 بقي ة  حصة   122   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة كوتر ابو لهجول االدري�صي 
4 بوسكورة  عنوانه(ا) هيد بارك رقم 
البيضاء  الدار   (2422 النوافر 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة كوتر ابو لهجول االدري�صي 
4 بوسكورة  عنوانه(ا) هيد بارك رقم 
الدارالبيضاء   (2422 النوافر  

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.
(2I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

MEGAMATCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة
 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA

SARL
 AVENUE OMAR IBN

 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°22
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
MEGAMATCO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

املغرب الجديد رقم )6 الطابق االول 
- 222)9 العرائش املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2165
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 24 غشت 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 6( رقم  الجديد  املغرب  »تجزئة 
العرائش   9(222  - االول  الطابق 
الجديد  املغرب  »تجزئة  إلى  املغرب« 
 9(222 228) الطابق السصلي -  رقم 

العرائش  املغرب«.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ  بالعرائش   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 759.
(1I

STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA SARL

ARTEKI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE JBILOU LEYLA
SARL

 AVENUE OMAR IBN
 ABDELAZIZ ENTRE SOL N°22
 IMMEUBLE ABRAJ DOUBAI ،

92000، LARACHE MAROC
ARTEKI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شاارع 

علي ابن ابي طالب عقبة الكراريط 
الطابق الخامس رقم )2 - 222)9 

العرائش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5291
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ARTEKI
-معالجة   : غرض الشركة بإيجاز 

األس اك املج دة واملعلبة.
البحرية  املنسجات  -تصدير 

الطازجة واملج دة.
شاارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الكراريط  ابي طالب عقبة  ابن  علي 
 9(222  -  2( الخامس رقم  الطابق 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 452   : السيد مصطصى الجباري 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الواحد الشاعر :  552 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

الجباري  مصطصى  السيد 
عنوانه(ا) 96) تجزئة املغرب الجديد 

222)9 العرائش املغرب.
الشاعر  الواحد  عبد  السيد 
سانية طريس جبل زم زم   عنوانه(ا) 

22)92 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الجباري  مصطصى  السيد 
عنوانه(ا) 96) تجزئة املغرب الجديد 

222)9 العرائش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش  بساريخ 21 شتن23 

2)2) تحت رقم 784.
((I

AZ CONSULATNTS

AUTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AUTICS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5) شارع 
ابن تاشصين ع ارة ابن بطوطة الرقم 

-ب 2 17- - 92262 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
127(82

 22 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AUTICS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اللوجستيكي.
5) شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
ابن تاشصين ع ارة ابن بطوطة الرقم 

-ب 2 17- - 92262 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالسالي:
  : الشويخ  الواحد  عبد  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   12.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
الشويخ  الواحد  عبد  السيد 
 ( عنوانه(ا) زنقة قاسم كنون الرقم 

92262 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الشويخ  الواحد  عبد  السيد 
 ( عنوانه(ا) زنقة قاسم كنون الرقم 

92262 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (8 بساريخ  بطنجة   السجارية 
.M28(2(276944 2)2) تحت رقم
(2I

cabinet azallad

EXOTIC SPICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

اكزوتك سبايس
SOCIÉTÉ EXOTIC SPICES

شركة محدودة املسؤولية رأس الها 
122.222,22 درهم.  

املقر االجس اعي: زنقة أح د السوكي 
إقامة أوروك الطابق 2 رقم 12 

الدارالبيضاء.
السصصية املسبقة للشركة

تعيين املصصي 

تحديد مقر السصصية للشركة 

نهاية مدة املسي2 

ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
قرر   (2(2 يناير   (7 في  البيضاء 

سبايس«  »اكزوتك  شركة  شركاء 

   EXOTIC SPICES«

املسؤولية  محدودة  شركة 
رأس الها 122.222,22 درهم

زنقة أح د توكي  املقر االجس اعي: 
إقامة أوروك الطابق 2 رقم 12 الدار 

البيضاء 

العادي  الغي2  العام  الج ع  أثناء 

من   (2 للبند  طبقا  الشركة  ب قر 

قانون الشركة ما يلي:

السصصية املسبقة للشركة   •

طبقا للبند 9) من قانون الشركة

تعيين السيد عبد الح يد   •

قدري ك صصي للشركة

تحديد مقر الشركة ك قر   •
ً
للسصصية املسبقة

نهاية مدة املسي2  •

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بالدار البيضاء في 4) يوليوز 

2)2) تحت رقم 741267.  
لإلشهار واالسسخالص 

املسي2

(4I

ADVOLIS

 SIDI YAHYA COUSCOUS

PATES
إعالن مسعدد القرارات

ADVOLIS

 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،

60000، oujda MAROC

 SIDI YAHYA COUSCOUS PATES

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: طريق 

الجزائر تجزئة البخاري رقم 21 - 

62222 وجدة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.19272
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ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   (218 26 شتن23  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

ع رو  فوتت السيدة فاط ة الزهراء 

145 حصة اجس اعية لصائدة السيد 

ع رو بوبكر.- فوتت السيدة فاط ة 

اجس اعية  حصة   68 ع رو  الزهراء 

 - فاط ة.  ع ارتي  السيدة  لصائدة 

ع رو  فوتت السيدة فاط ة الزهراء 

26 حصة اجس اعية لصائدة السيدة 

ع رو عسيقة.- فوتت السيدة فاط ة 

اجس اعية  حصة   7( ع رو  الزهراء 

فوتت   - ع ر.  ع رو  السيد  لصائدة 

 7( ع رو  الزهراء  فاط ة  السيدة 

السيد  لصائدة  اجس اعية  حصة 

ع رو ادريس .- فوتت السيدة فاط ة 

اجس اعية  حصة   26 ع رو  الزهراء 

لصائدة السيدة ع رو اس اء. - فوتت 

 26 ع رو  الزهراء  فاط ة  السيدة 

السيدة  لصائدة  اجس اعية  حصة 

ع رو عصاف. - فوتت السيدة فاط ة 

اجس اعية  حصة   7( ع رو  الزهراء 

لصائدة السيد ع رو مح د.

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

مايلي: إتصق أعضاء الج ع العام على 

سعيدي  العالي  عبد  السيد  تس ية 

للشركة وذالك ملدة  ك سي2 مشارك 

غي2 محدودة .

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

اتصق أعضاء الج ع العام وباالج اع 

على تحيين القانون االسا�صي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

: الذي  بند رقم القانون االسا�صي 

القانون  تحيين  مايلي:  على  ينص 

االسا�صي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أكسوبر   25 بساريخ  بوجدة   السجارية 

218) تحت رقم 22)1.

(5I

JOURNAL LE MATIN

شركة فرحات ميلتي سرفيس
إعالن مسعدد القرارات

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 22

 BOUAABID Etage 2
 appartement Numero 9،
80000، AGADIR MAROC

شركة فرحات ميلتي سرفيس 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي:  تجزئة 

)75 املنطقة الصناعية أيت ملول  
أكادير 82222 أكادير املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
218) تم اتخاذ  21 دجن23  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
تصصية  العام  الج ع  قرر   ، مايلي: 
شركة فرحات ميلتي سرفيس ووضع 
القيام  لعدم  نظرا  مل ارستها  حد 

بالهدف املطلوب.
قرار رقم -): الذي ينص على مايلي: 
قد تقرر تعيين السيد : فرحات موالي 

مح د مسؤول على تصصية الشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
بند رقم ---: الذي ينص على مايلي: 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
7) غشت  بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم )127.
(6I

JOURNAL LE MATIN

  شركـة هاير سيستم البوراتوار
إعالن مسعدد القرارات

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 22

 BOUAABID Etage 2
 appartement Numero 9،
80000، AGADIR MAROC

  شركـة هاير سيسسم البوراتوار 
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي:  تجزئة 
رقم 22 املنطقة الصناعية تاسيال 

الدشي2ة انزكان  أكادير 82222 

أكادير املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   (2(2 يناير   27 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
تجاري  نشاط  اضافة  تقرر  مايلي: 

جديد يس ثل في : شراء- بيع - فناعة 

املواد  -تصدير  است2اد   – تلصيف   –

االولية - أجهزة ومواد السج يل.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم ---: الذي ينص على مايلي: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

7) غشت  بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 1274.

(7I

JOURNAL LE MATIN

شركـة لون كوغ
إعالن مسعدد القرارات

JOURNAL LE MATIN

 BOULEVARD ABDERRAHIM 22

 BOUAABID Etage 2

 appartement Numero 9،

80000، AGADIR MAROC

شركـة لون كوغ »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي:  رقم 62 

شارع غاندي حي الداخلة أكادير  

أكادير 82222 أكادير املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   (2(2 ف23اير   14 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم -1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  تصويت   : حصص  تصويت   /

أح د ملغاري مج وع الحصص التي 

ي سلكها في شركة لون كوغ شركة دات 

مسؤولية محدودة رأس الها 12.222 

درهم لصائدة السيد فؤاد بنعاللي.

على  ينص  الذي   :(- رقم  قرار 

تعيين مسي2 جديد تــم تعييــن  مايلي: 

الســيد فؤاد بنعاللي مسي2ا ملدة غي2 

محدودة. 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم -: الذي ينص على مايلي: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (8 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 92174.

(8I

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl

WARIDIV PREFA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FAIR-COUNT CONSEIL Sarl

  BD HASSAN II N° 146 3émé   :

 ETAGE, BENI MELLAL ، 23020،

BENI MELLAL MAROC

WARIDIV PREFA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم8 

الزنقة 14بوعشوش الطابق األول 

بني مالل - 2222) بني مالل املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.5791

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (2(2 يونيو   (9 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ    WARIDIV PREFA

مقرها  وعنوان  درهم   (2.222

اإلجس اعي رقم8 الزنقة 14بوعشوش 

2222) بني   - الطابق األول بني مالل 

: قرار الشركاء  مالل املغرب نتيجة ل 

حل الشركة.

رقم8  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

األول  الطابق  14بوعشوش  الزنقة 

بني مالل - 2222) بني مالل املغرب.
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 و عين:
السيد(ة) عزيز  وريد و عنوانه(ا)  
22 سوق السبت  )2 رقم  حي الهدى 
السبت  سوق   (2552 الن ة  اوالد 
(ة)  ك صصي  املغرب  الن ة  اوالد 

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (( بساريخ  مالل   ببني  االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 422.

(9I

FIDHAJNSSI

OCTAVIUM AGENCY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDHAJNSSI
144 زنقة مح د س يحة اقامة 
جوهرة مح د س يحة الطابق 
السادس الرقم 25 ، 2292)، 

CASABLANCA MAROC
OCTAVIUM AGENCY شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 
السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 81 زنقة 
النحاس النحوي املعاريف  - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.197652

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
2)2) تقرر حل  27 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    OCTAVIUM AGENCY
وعنوان  درهم   52.222 رأس الها 
النحاس  زنقة   81 اإلجس اعي  مقرها 
الدار   (2222  - املعاريف   النحوي 
ازمة   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

اقسصادية.
زنقة   81 و حدد مقر السصصية ب 
النحاس النحوي املعاريف  - 2222) 

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
السيد(ة) مح د  املنصور باهلل و 
زنقة النحاس النحوي   81 عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   (2222 املعاريف  

املغرب ك صصي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املسعلقة بالسصصية 
: 81 زنقة النحاس النحوي املعاريف 

الدار البيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )74474.

22I

accountirabia

TOURIAVERDURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

accountirabia
درب بوشنسوف زنقة 5) رقم 121، 
درب السلطان الصداء ، 22222)، 

الدارالبيضاء املغرب
touriaverdure شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 
زرقطوني الطابق 2 رقم الشقة 6، 

الدارالبيضاء - 2122) الدارالبيضاء 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(92(77
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تم رفع   (2(2 يوليوز   (( في  املؤرخ 
رأس ال الشركة ب بلغ قدره »92.222 
إلى  درهم«   12.222« أي من  درهم« 
»122.222 درهم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 15991.

21I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

NARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تس ية تجارية أو شعار 

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شارع فاس الطابق األول رقم 1 ، 

92222، طنجة املغرب
NARA »شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 19، شارع 
بلجيكا - 92222 طنجة املغرب.

»إضافة تس ية تجارية أو شعار«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.528(7
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   (2(2 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
CAFETERIA MAS

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   21 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22292).
2(I

CAF MAROC

ABJ TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
ABJ TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة واد 
زيز رقم 2) اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني رقم 12 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
127521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ABJ  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
زنقة واد   : عنوان املقر االجس اعي 
الطابق  كاسطيا  اقامة   (2 رقم  زيز 
طنجة   92222  -  12 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد الرح ان ابجاو :  122 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
ابجاو  الرح ان  عبد  السيد 
زنقة   1 الضحى  تجزئة  عنوانه(ا) 
 92222  45 رقم  يرمق  بن  أح د 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
ابجاو  الرح ان  عبد  السيد 
زنقة   1 الضحى  تجزئة  عنوانه(ا) 
 92222  45 رقم  يرمق  بن  أح د 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22525).
22I

CAF MAROC

BEL ART IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
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BEL ART IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة واد 
زيز رقم 2) اقامة كاسطيا الطابق 

الثاني رقم 12 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BEL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ART IMMO

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنعش  و  االقسصادي  السكن 

العقاري.
زنقة واد   : عنوان املقر االجس اعي 
الطابق  كاسطيا  اقامة   (2 رقم  زيز 

طنجة   92222  -  12 رقم  الثاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

بن سعود  اللطيف  عبد  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

بن سعود  اللطيف  عبد  السيد 

تجزئة االمل زنقة الشهيد  عنوانه(ا) 

 ((1 رقم  العزيز  عبد  ابن  الخاضر 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

بن سعود  اللطيف  عبد  السيد 
تجزئة االمل زنقة الشهيد  عنوانه(ا) 
 ((1 رقم  العزيز  عبد  ابن  الخاضر 

92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22527).
24I

CAF MAROC

SOFERMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
SOFERMAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة واد 
زيز رقم 2) اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني رقم 12 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127522
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOFERMAT
غرض الشركة بإيجاز : شراء و بيع 
معدات الحديد و املنسجات املعدنية.

زنقة واد   : عنوان املقر االجس اعي 
الطابق  كاسطيا  اقامة   (2 رقم  زيز 
طنجة   92222  -  12 رقم  الثاني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 5.222   : بوفوس  السيد سعيد 

حصة بقي ة 12 درهم للحصة .

 5.222   : السيدة فاط ة احرحاو 

حصة بقي ة 12 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوفوس  سعيد  السيد 

هالل  ابن  ابراهيم  زنقة  النزاهة  حي 

فيال كوثر 92222 طنجة املغرب.

السيدة فاط ة احرحاو عنوانه(ا) 

تجزئة االمل رقم 274 92222 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  بوفوس  سعيد  السيد 

هالل  ابن  ابراهيم  زنقة  النزاهة  حي 

فيال كوثر 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   24 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22526).

25I

DAR COMPTABILITE

 LHOUTI SERVICE ET
NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC

 LHOUTI SERVICE ET NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اوالد 

مي ون شارع 12 رقم 129  - 2)2)6 

الناضور املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.16579

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 يوليوز   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :

نورالدين  (ة)  السيد  تصويت 

من  اجس اعية  حصة   522 الهوتي 

(ة)  السيد  522 حصة لصائدة   أفل 

رشيد الهوتي بساريخ 12 يوليوز 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور  بساريخ 8) يوليوز 

2)2) تحت رقم 2)2)/1472.

26I

nador conseil sarl au

MALAK TEX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

MALAK TEX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي عريض 

ع ارة  ا الشقة 9 الطابق الرابع  - 

222)6 الناظور املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(261

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (2(2 يوليوز   29 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   1.422.222«

 1.522.222« إلى  درهم«   122.222«

مقافة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بساريخ  بالناضور   االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 1254.

27I
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MOGADOR GESTION

STE RIAD ESSAOUIRA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
 STE RIAD ESSAOUIRA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 12 
زنقة علي بن ابي طالب الصويرة  - 

44222 الصويرة  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5247
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RIAD ESSAOUIRA SARL
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
تسيي2 الع ليات السجارية و الخدماتية 

(دار الضيافة).
 12 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
 - زنقة علي بن ابي طالب الصويرة  

44222 الصويرة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:
 522   : السيدة هشومة الصار�صي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 522   : السيد عبد الرزاق كركر 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
الصار�صي  هشومة  السيدة 
زنقة علي بن ابي   12 رقم  عنوانه(ا) 
الصويرة   44222 الصويرة   طالب 

املغرب.

السيد عبد الرزاق كركر عنوانه(ا) 
الصويرة   السقالة  تجزئة   827

44222 الصويرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الصار�صي  هشومة  السيدة 
زنقة علي بن ابي   12 رقم  عنوانه(ا) 
الصويرة   44222 الصويرة   طالب 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ  بالصويرة   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 2)2)/177.

28I

COMPTAFFAIRES

SUNFA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

SUNFA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4)) 
تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 

9 - 2822) املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(59(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SUNFA
غرض الشركة بإيجاز : * تاجر

و  لسصنيع  فناعية  مؤسسة   *
توزيع املالبس.

 ((4  : االجس اعي  املقر  عنوان 
تجزئة الحرية 1 الطابق الثالث شقة 

9 - 2822) املح دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
522 حصة    : السيد  يونس ورقي 

بقي ة 122 درهم للحصة .
 522   : زوبيد  س ي2ة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد يونس ورقي عنوانه(ا) 111 
املح دية   (2822 حي الرضا العالية 

املغرب.
عنوانه(ا)  زوبيد  س ي2ة  السيدة 
 (2822  24 رقم  الصديق  حي 

املح دية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  زوبيد  س ي2ة  السيدة 
 (2822  24 رقم  الصديق  حي 

املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 955.

29I

COMPTAFFAIRES

MSKO CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

MSKO CONCEPT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : الطابق 
السلصي حي القدس رقم 167 العالية 

- 8822) املح دية املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.14275

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
2)2) تقرر حل  17 ف23اير  املؤرخ في 
ذات  شركة   MSKO CONCEPT
رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
حي  السلصي  الطابق  اإلجس اعي 
 (8822  - العالية   167 القدس رقم 
املح دية املغرب نتيجة لصعوبة في 

تحقيق هدف الشركة.
و عين:

و  ك23يش   مروان    السيد(ة) 
 555 رقم  الحرية  حي  عنوانه(ا) 
ك صصي  املغرب  املح دية   (8822

(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
وفي الطابق   (2(2 ف23اير   17 بساريخ 
السلصي حي القدس رقم 167 العالية 

- 8822) املح دية املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 956.
42I

COMPTAFFAIRES

FOR BETTER HEALTH
إعالن مسعدد القرارات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

FOR BETTER HEALTH »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: اقامة 
سنطرال بارك ع ارة د رقم 24 - 

2822) املح دية املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.(1242

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
219) تم اتخاذ  22 دجن23  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

السيد  بحوزة  حصص   12 تصويت 

شكي2ي اح د لصالح السيد شكي2ي 

ح زة.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

املسؤولية ذات  من شركة محدودة 

محدودة  شركة  الى  وحيد  شريك 

املسؤولية.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

رفع رأس املال بقي ة 692222 لرفعه 

من 12222 إلى 722222 من الحساب 

الجاري للشريك الوحيد

على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 

اإلجس اعي  الهدف  تغيي2  مايلي: 

للشركة بحيث افبح كاالتي :        * 

االستشارات اإلدارية والسكوين        * 

والسنظيم  اإلدارية  االستشارات 

الصحية         الرعاية  لشركات  واإلدارة 

السكنولوجية  استشارة في الحلول   *

لشركات الرعاية الصحية

قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 

تحيين النظام األسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 الهدف اإلجس اعي للشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

محدودة  شركة  القانوني  الشكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رفع راس ال الشركة

ينص  الذي   :(-6-7 رقم  بند 

األسا�صي  النظام  تحيين  مايلي:  على 

للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 962.

41I

JOURNAL LE MATIN

شركة أو دو زيد سرفيس
إعالن مسعدد القرارات

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 22

 BOUAABID Etage 2
 appartement Numero 9،
80000، AGADIR MAROC

شركة أو دو زيد سرفيس »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي:  دوار 

الردم الحرش سيدس وساي ماسة 
اشسوكة ايت باها   أكادير 82222 

أكادير املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
218) تم اتخاذ  7) دجن23  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1- رقم  قرار 
زيد  دو  أو  شركة  تصصية  مايلي: 
نظرا  مل ارستها  حد  ووضع  سرفيس 

لعدم القيام بالهدف املطلوب.
قرار رقم -): الذي ينص على مايلي: 
الزاهي2ي  السيدة   تعيين  تقرر  وقد 

الهام مسؤولة على تصصية الشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
بند رقم ---: الذي ينص على مايلي: 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
7) غشت  بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 1272.
4(I

STE FIDUCAT

DRYA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

DRYA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة رقم 

4 شقة رقم 4 ع لية الهدى الشرف 

- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

125825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.DRYA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير املواد الغذائية.

عنوان املقر االجس اعي : ع ارة رقم 

4 شقة رقم 4 ع لية الهدى الشرف - 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

علي  ع ر  السالم  عبد  السيد 

 122 1.222 حصة بقي ة    : الباروني 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

علي  ع ر  السالم  عبد  السيد 

ليبيا  طرابلس  عنوانه(ا)  الباروني 

52676 طرابلس ليبيا.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

علي  ع ر  السالم  عبد  السيد 

ليبيا  طرابلس  عنوانه(ا)  الباروني 

52676 طرابلس ليبيا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   (8 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 2)1152.

42I

FIDU.PRO CONSULTING

 LA SOCIÉTÉ LAGNANET
OLIVIERS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

FIDU.PRO CONSULTING
ملسقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق11 رقم 9)  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب
 LA SOCIÉTÉ LAGNANET

OLIVIERS  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي رقم122حي 
ليجانانيت سطات - 2222 سطات 

املغرب .
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 يوليوز   17 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
بناء  اجل  من  العقارات  شراء   -

املصحات او كرائهم أو بيعهم
- شراء، اسسغالل، او تسي2 األموال 

السجارية
العقارات  ج يع  وشراء  بيع   -
منقولة او الغي2 املنقولة داخل تراب 

امل لكة املغربية..
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بسطات  بساريخ 2) يوليوز 

2)2) تحت رقم 5995.

44I

afaqconseil

KPICALLINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
KPICALLINT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة عبد 
الكريم الخطابي اقامة جواد ع ارة 
129 شقة رقم 42 الطابق 2 كليز 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
125981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KPICALLINT
مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االتصال الهاتصي
االسسي2اد و السصدير.

عنوان املقر االجس اعي : زنقة عبد 
اقامة جواد ع ارة  الخطابي  الكريم 
كليز   2 الطابق   42 رقم  شقة   129

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد بوعنان انس :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  انس  بوعنان  السيد 
املوفلي  اسحاق   4 رقم   41 زنقة 
املصلى طنجة 92262  طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  انس  بوعنان  السيد 
املوفلي  اسحاق   4 رقم   41 زنقة 
املصلى طنجة 92262  طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   21 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115127.
45I

MIMOFID SARL AU

LEADLAB PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU
)4 حي مسرور 1 ت ارة ، 2)2)1، 

ت ارة املغرب
LEADLAB PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي )4 حي 
مسرور 1 ت ارة - 222)1 ت ارة 

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

122527
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LEADLAB PRIVE
غرض الشركة بإيجاز : - السكوين 
في  والسدريس  -الدراسات-البحوث 

اإلدارة والقيادة في ج يع املجاالت ،
املدارس  وإدارة  تأسيس   -
والجامعات للسدريب والسعليم وج يع 

األنشطة ذات الصلة ،
واللوازم  املعدات  تسويق   -

املكسبية ،
وأع ال  والسصدير  االسسي2اد   -

مسنوعة..
حي   4(  : االجس اعي  املقر  عنوان 
ت ارة   1(222  - ت ارة   1 مسرور 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
بوزكراوي  الحسن  موالي  السيد 
علوي :  224 حصة بقي ة 122 درهم 

للحصة .

  : علوي  بوزكراوي  هدى  السيدة 
222 حصة بقي ة 122 درهم للحصة
بوزكراوي  رشيد  موالي  السيد 
علوي :  222 حصة بقي ة 122 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
بوزكراوي  الحسن  موالي  السيد 
 1 س   196 رقم  عنوانه(ا)  علوي 

تجزئة رياض اوالد امطاع ت ارة  
12162 ت ارة املغرب .

علوي  بوزكراوي  هدى  السيدة 
الداخلة  تجزئة   186 رقم  عنوانه(ا) 
 52252 مكناس   سعيد  سيدي 

مكناس  املغرب .
بوزكراوي  رشيد  موالي  السيد 
تجزئة   186 رقم  عنوانه(ا)  علوي 
مكناس   سعيد  سيدي  الداخلة 

52252 مكناس  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوزكراوي  الحسن  موالي  السيد 
علوي عنوانه(ا) رقم 196 س 1 تجزئة 
 12162 ت ارة  امطاع  اوالد  رياض 

ت ارة املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (8 بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم -.
46I

fiduciaireborjcompta

صيدلية خويا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaireborjcompta
 n98 ter rue de fes qi agadir ،

80000، AGADIR MAROC
فيدلية خويا

 شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 
الوحدة شارع علي إبن أبي طالب 
مج ع ب ع ارة 4 املحل السجاري 

رقم 15 الدشي2ة الجهادية - 82222 
إنزكان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(1221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

فيدلية خويا.
غرض الشركة بإيجاز : بيع األدوية 

الصيدلية بالسقسيط.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
طالب  أبي  إبن  علي  شارع  الوحدة 
السجاري  املحل   4 ع ارة  ب  مج ع 
 82222  - الدشي2ة الجهادية   15 رقم 

إنزكان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : سامية  خوية  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سامية  خوية  السيدة 
حي الوحدة شارع علي إبن أبي طالب 
مج ع ب ع ارة 4 املحل السجاري رقم 
15 الدشي2ة الجهادية 82222 إنزكان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  سامية  خوية  السيدة 
حي الوحدة شارع علي إبن أبي طالب 
مج ع ب ع ارة 4 املحل السجاري رقم 
15 الدشي2ة الجهادية 82222 إنزكان 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   2( بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 1424.
47I
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MIMOFID SARL AU

ELOQUART PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MIMOFID SARL AU
)4 حي مسرور 1 ت ارة ، 2)2)1، 

ت ارة املغرب
ELOQUART PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي )4 حي 
مسرور1  ت ارة  - 222)1 ت ارة  

املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

122525
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ELOQUART PRIVE
غرض الشركة بإيجاز : - السكوين-
السدريس-البحث-السدريب-السعليم 

واالتصال 
البصري  الس عي  اإلنساج   -
أنواعه  بج يع  املسعددة  والوسائط 

وفئاته.
- الوساطة  - االسسي2اد والسصدير 

وأع ال مسنوعة..
حي   4(  : االجس اعي  املقر  عنوان 
ت ارة    1(222  - ت ارة   مسرور1  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
بوزكراوي  الحسن  موالي  السيد 
علوي :  622 حصة بقي ة 122 درهم 

للحصة .
 222   : السيدة الحسنية العلوي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

  : علوي  بوزكراوي  مح د  السيد 
122 حصة بقي ة 122 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :
بوزكراوي  الحسن  موالي  السيد 
علوي عنوانه(ا) رقم 196 س 1 تجزئة 
 1(222 ت ارة  امطاع  اوالد  رياض 

ت ارة املغرب .
العلوي  الحسنية  السيدة 
عنوانه(ا) زنقة 15 رقم )2 حي املسي2ة 
الرشيدية  222)5 الرشيدية  املغرب
علوي  بوزكراوي  مح د  السيد 
تجزئة رياض توالد امطاع  عنوانه(ا) 
 12162 ت ارة   رقم4)2  سكسور21 

ت ارة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
بوزكراوي  الحسن  موالي  السيد 
علوي عنوانه(ا) رقم 196 س 1 تجزئة 
 1(222 ت ارة  امطاع  اوالد  رياض 

ت ارة املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (7 بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم -.
48I

Immofid

CITTA MAYER TRADE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Immofid
 Rue 123 n 3 groupe i olfa hay
 hassani ، 20000، Casablanca

Casablanca
CITTA MAYER TRADE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
املجاطي اقامة ليزالب الطابق االول 

الرقم 8 - 2222) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CITTA  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.MAYER TRADE

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال  و مخسلف  االشهار  مجال  في 

البناء.

زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 

املجاطي اقامة ليزالب الطابق االول 

البيضاء  الدار   (2222  -  8 الرقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد اس اعيل خلصي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد اس اعيل خلصي عنوانه(ا) 

  8 4 رقم  1 حي املسجد زنقة  لياسصة 

2222) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد اس اعيل خلصي عنوانه(ا) 

  8 4 رقم  1 حي املسجد زنقة  لياسصة 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744441.

49I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE MAZAR DHIMNI

SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصل السصصية

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الصداء تجزئة س ي2ة تاونات  

24222  املغرب تاونات، 24222، 

تاونات املغرب

 STE MAZAR DHIMNI SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : دوار 

امليزاب الكيسان غصساي تاونات - 

24222 تاونات املغرب.

قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.525

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تقرر حل  6) غشت  املؤرخ في 

 STE MAZAR DHIMNI SARL

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   AU

ذات الشريك الوحيد مبلغ رأس الها 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

الكيسان  امليزاب  دوار  اإلجس اعي 

تاونات   24222  - تاونات  غصساي 

نشاط  أي  غياب  ل-  نتيجة  املغرب 

للشركة منذ سنوات..

و عين:

السيد(ة)  مح د  مزار و عنوانه(ا) 

مركز الورتزاغ تاونات 24222 تاونات 

املغرب ك صصي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

دوار  وفي   (2(2 غشت   (6 بساريخ 

 - تاونات  غصساي  الكيسان  امليزاب 

24222 تاونات املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

)2 شتن23  بساريخ  االبسدائية بساونات  

2)2) تحت رقم 2)2)/224.

52I
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COFISCOM

AGROMASSINES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصل السصصية

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

AGROMASSINES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 

41 زنقة السلي انية حي املسي2ة  - 

62222 بركان املغرب.

قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.1912

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تقرر حل   (2(2 ماي   (9 في  املؤرخ 

ذات  شركة   AGROMASSINES

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 12.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

 - املسي2ة   حي  السلي انية  زنقة   41

لالزمة  نتيجة  املغرب  بركان   62222

االقسصادية.

و عين:

و  طاهري  مح د   السيد(ة) 

 6581( الخ يس    حي  عنوانه(ا) 

العيون املغرب ك صصي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 41 رقم  وفي   (2(2 ماي   (9 بساريخ 

زنقة السلي انية حي املسي2ة - 62222 

بركان املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (8 بساريخ  ب23كان   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/6)2.

51I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE X GLOBAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

SOCIETE X GLOBAL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : بلوك 2 

رقم 66 شارع املستشصى أيت ملول 

إنزكان - 86152 أيت ملول املغرب.

قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.6259

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (218 يناير   (6 املؤرخ في 

شركة ذات    SOCIETE X GLOBAL

رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

شارع   66 رقم   2 بلوك  اإلجس اعي 

املستشصى أيت ملول إنزكان - 86152 

لقصل  نتيجة  املغرب  ملول  أيت 

السصصية.

و عين:

األطيب  يوب   موالي  السيد(ة) 

 11 يسرى  عنوانه(ا)  و  اإلدري�صي 

عين   1 طابق   5 جنان كالصورنيا رقم 

الشق البيضاء 2472) الدار البيضاء 

املغرب ك صصي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 2 بلوك  وفي   (218 يناير   (6 بساريخ 

شارع املستشصى أيت ملول   66 رقم 

إنزكان - 86152 أيت ملول املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

7) غشت  بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 1275.

5(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE DE GESTION DE
RESSOURCES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قصل السصصية

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

 SOCIETE DE GESTION DE
RESSOURCES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : دوار 
أخريب بلصاع اشسوكة أيت باها - 
)5)87   اشسوكة أيت باها  املغرب.

قصل السصصية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.12969
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (2(2 ف23اير   (8 في  املؤرخ 
 SOCIETE DE GESTION حل 
ذات  شركة    DE RESSOURCES
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
 - باها  أيت  اشسوكة  بلصاع  أخريب 
املغرب  اشسوكة أيت باها      87(5(

نتيجة لقصل السصصية.
و عين:

لكطوب و  بن عاشي2   السيد(ة) 
عنوانه(ا) حي تليال رقم 1724 تيكوين 
املغرب  أكادير      8265( أكادير  

ك صصي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
دوار  وفي   (2(2 يناير   (8 بساريخ 
باها     أيت  اشسوكة  بلصاع  أخريب 

)5)87  اشسوكة أيت باها املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
7) غشت  بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 1276.

52I

HORICOM

INNOV CHANTIERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
INNOV CHANTIERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1) 
رياض االس اعيلية 1 قطعة و - 

52222 مكناس املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.46875

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (2(2 غشت   18 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
إدماج احسياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إفدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   2( بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 492).

54I

BURCICA

 MIHTAB REAL STATE
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BURCICA
)42 زنقة مصطصى املعاني املكسب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 
2612)، الدار البيضاء املغرب

 MIHTAB REAL STATE SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 الرقم 18  - 

2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472((1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MIHTAB REAL STATE SARLAU

 ، - حيازة   : غرض الشركة بإيجاز 

بيع ، تأجي2 أي عقار ، أرض مبنية أو 

غي2 مبنية

ج يع   ، األمر  لزم  إذا   ، بناء 

،ترتيبها  لنشاطها  الالزمة  املنشآت 

،تطويرها وتجهيزها ؛

،تأجي2  ،حيازة  ،تطوير  إنشاء   -

وبيع ج يع األفول السجارية املسعلقة 

بأنشطة الشركة ؛

الع ولة  بكافة ع ليات  القيام   -

في ا  وأفنافها  منسجاتها  وإيداع 

يسعلق بالغرض منها.

- انجاز ج يع الخدمات املساعدة 

والخدمات  ،االستشارات  ،اإلدارة 

املسعلقة بالغرض  ؛

- شراء سواء في السوق املحلي أو 

عند اإلسسي2اد ج يع  املنسجات واملواد  

واملعدات  املواد  ج يع  وكذلك   ،

املصيدة أو الالزمة لنشاطها ،  

’بيع  وشراء  االسسغالل  تطوير   -

االخت2اع  براءات  ج يع  ،تأجي2 

والعالمات  والت2اخيص  واملصاهيم 

السجارية ؛

أو  الس ويل  في  املشاركة   -

االسسحواذ على أي شركة قائ ة أو 

مرتبط  أو  م اثل  غرض  لها  ناشئة 

بها ، إما عن طريق االكسساب أو شراء 

األسهم أو حقوق الشركة أو االتحاد 

الرعاية  طريق  عن  أو  السحالف  أو 

ومنح السلف و االئس ان ؛

ج يع املعامالت   ، وبشكل عام   -
أو  الصناعية  أو  السجارية  أو  املالية 
أن  ي كن  التي  العقارية  أو  املنقولة 
غي2  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
على  والقادرة  الشركة  بهدف  مباشر 

تعزيز تطويرها..
59 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 -   18 الرقم   6 الطابق  الزرقطوني 

2222) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 122 السيد زمناكو ياسين قادر :  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
قادر  ياسين  زمناكو  السيد 
 27 ع ارة  داريس  اقامة  عنوانه(ا) 
رقم 1 ديار السالم عين السبع 52)2) 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
قادر  ياسين  زمناكو  السيد 
 1 رقم   27 ع ارة  اريس  عنوانه(ا) 
ديار السالم عين السبع 52)2) الدار 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم )74425.
55I

STE GEST CLA COM SARL

STE GROUPE OUZNOU-
AMZIR 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 GROUPE OUZNOU-
AMZIR SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اكيس 

اكنيون تنغي2  - 45822 تنغي2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

466/779
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 GROUPE OUZNOU-AMZIR

.SARL
و  -البناء   : غرض الشركة بإيجاز 

االشغال املخسلصة 
-تركيب انظ ة السقي بالسنقيط 

-التشجي2.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
اكيس اكنيون تنغي2  - 45822 تنغي2 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

522.222,22 درهم، مقسم كالسالي:
 (.522   : امزير  الحسين  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 (.522   : مح د  الزنوني  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  امزير  الحسين  السيد 
 45822 تنغي2  اكنيون  اكيس  دوار 

تنغي2 املغرب.
عنوانه(ا)  مح د  الزنوني  السيد 
 45822 دوار تستيصت واكليم تنغي2  

تنغي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  امزير  الحسين  السيد 
 45822 تنغي2  اكنيون  اكيس  دوار 

تنغي2 املغرب
عنوانه(ا)  مح د  الزنوني  السيد 
 45822 دوار تستيصت واكليم تنغي2  

تنغي2 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   2( بساريخ  بتنغي2   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 524.

56I

HB FINITION GRAPHIQUE

HB FINITION GRAPHIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HB FINITION GRAPHIQUE

 CASABLANCA ، 20800،

CASABLANCA maroc

 HB FINITION GRAPHIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : إقامة 

تافراوت وماري الزنقة 5)   بقعة 

رقم  19 الصوارات، الحي املح دي، 

الدار البيضاء - 2572) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

467829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 HB  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FINITION GRAPHIQUE

ء  نها إ غرض الشركة بإيجاز : - 

مهام الطباعة ؛ تشكيل

وإنساج  تص يم  دراسة   -

أع ال الطباعة

الخافة  واملشورة  الدعم   -

اإلعالنات  واالتصال.
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وبصورة أعم ، أي معاملة   -
تجارية أو مالية أو فناعية أو عقارية 
قد تسعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 
بهدف الشركة وي كن   املساعدة في 

تعزيز تطورها
إقامة   :  : االجس اعي  املقر  عنوان 
تافراوت وماري الزنقة 5)   بقعة رقم  
الدار  الحي املح دي،  الصوارات،   19
البيضاء  الدار   (2572  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : بوعياد  كوثر  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بوعياد  كوثر  السيدة 
  24 رقم   (2 زنقة  معروف4  سيدي 

2)25) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  بوعياد  كوثر  السيدة 
 24 رقم   (2 زنقة  معروف4  سيدي 

2)25) الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 
 cri رقم  تحت   (2(2 غشت   22

.casablanca
57I

PROPERTIES FOR LIFE

PROPERTIES FOR LIFE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PROPERTIES FOR LIFE
144، زنقة مح د س يحة، إقامة 
جوهرة مح د س يحة، الطابق 6 

الشقة 25 ، 2222)، الدار البيضاء 
املغرب

PROPERTIES FOR LIFE  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 144، 

زنقة مح د س يحة، إقامة جوهرة 
مح د س يحة، الطابق 6 الشقة 25 
الدار البيضاء 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472292

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. PROPERTIES FOR LIFE
أع ال    : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلنعاش  املهن،  لج يع  البناء 

العقاري، أشغال البناء.
 ،144  : االجس اعي  املقر  عنوان 
إقامة جوهرة  زنقة مح د س يحة، 
مح د س يحة، الطابق 6 الشقة 25 
2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : سعيد  سامي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سعيد  سامي  السيد 
 FLAT (8 1 SALAMANCA PLACE

SE1 7HE لندن بريطانيا.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  سعيد  سامي  السيد 
 FLAT (8 1 SALAMANCA PLACE

SE1 7HE لندن بريطانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 1))744.
58I

ALMAJID INVESTMENT

ALMAJID INVESTMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALMAJID INVESTMENT

8)1، زنقة العرعار الطابق الساني 

املكسب 6 ، 52)2)، الدار البيضاء 

املغرب

ALMAJID INVESTMENT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8)1، 
زنقة العرعار الطابق الساني املكسب 6 

الدار البيضاء 52)2) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472295

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. ALMAJID INVESTMENT

أع ال    : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلنعاش  املهن،  لج يع  البناء 

العقاري، أشغال البناء.

 ،1(8  : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة العرعار الطابق الساني املكسب 6 

52)2) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : سعيد  سامي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سعيد  سامي  السيد 
  FLAT (8 1 SALAMANCA PLACE

SE1 7HE لندن بريطانيا.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  سعيد  سامي  السيد 
 FLAT (8 1 SALAMANCA PLACE

SE1 7HE لندن بريطانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم )))744.

59I

NMS INVESTMENT

NMS INVESTMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NMS INVESTMENT
59، شارع الزرقطوني الطابق 2 
الرقم 8 ، 2262)، الدار البيضاء 

املغرب
NMS INVESTMENT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 59، شارع 

الزرقطوني الطابق 2 الرقم 8 - 
2262) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 NMS  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. INVESTMENT
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أع ال    : بإيجاز  الشركة  غرض 
اإلنعاش  املهن،  لج يع  البناء 

العقاري، أشغال البناء.
 ،59  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 2 الرقم 8 - 

2262) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد سعيد عطا فالح القا�صي 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد سعيد عطا فالح القا�صي 
 95 الرقم  حبيبة  تجزئة  عنوانه(ا) 
الدار   (2(22 األلصة  الطابق1، 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سعيد عطا فالح القا�صي 
 95 الرقم  حبيبة  تجزئة  عنوانه(ا) 
الدار   (2(22 األلصة  الطابق1، 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 744172.
62I

CRB CONSEIL

ECA REAUMUR
شركة املساه ة

إنشاء فرع تابع للشركة

CRB CONSEIL
حي الهناء شارع ابن سينا رقم 14) ، 

82)2)، الدار البيضاء املغرب
ECA REAUMUR شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12،ش23ع 
دوغان 75218،باريس - 75218 

باريس فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.25475

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 29 يونيو 2)2) تقرر إنشاء 

التس ية   تحت  للشركة   تابع  فرع  

 ECA REAUMUR SUCCURSALE

ج ال  15،شارع  بالعنوان  الكائن  و 

الدين أفغاني  - 62242 وجدة  املغرب 

السيد(ة)  طرف  من  املسي2  و 

إيروش كريم .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (7 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1821.

61I

 BEPOLYCO  مكسب الدراسات املسعدد االستشارات

ش م م

STE MAPTOPO SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

مكسب الدراسات املسعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م

رقم 112 حي الحسني شارع موالي 

رشيد ورزازات ، 45222، ورزازات 

املغرب

STE MAPTOPO SARL AU  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم )2 

تجزئة املركز املركز السجاري ورزازات 

- 45222 ورزازات املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8849

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

املؤرخ في 2) يوليوز 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»رقم )2 تجزئة املركز املركز السجاري 

املغرب«  ورزازات   45222  - ورزازات 

الحي  االول  الطابق   56 »رقم  إلى 

ورزازات    45222  - الحسني ورزازات  

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات  بساريخ 12 غشت 

2)2) تحت رقم 1)5.

6(I

 SOCIETE NOUVELLE D’EXPLOITATIONS

GENERALES MAROCAINES SEGMA

 SOCIETE NOUVELLE
 D›EXPLOITATIONS

GENERALES MAROCAINES
إعالن مسعدد القرارات

 SOCIETE NOUVELLE
 D›EXPLOITATIONS GENERALES

MAROCAINES SEGMA
طريق املغوغة، املنطقة الصناعية ، 

92222، طنجة املغرب
 SOCIETE NOUVELLE

 D›EXPLOITATIONS GENERALES
MAROCAINES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: طريق 
املغوغة، املنطقة الصناعية - - 

طنجة املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: -.
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   (216 نون23   12 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 النشاط االجس اعي للشركة
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
ذات  شركة  إلى  مدنية  شركة  من 

املسؤولية املحدودة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
تعيين  و  الشركة  مدير  مه ة  نهاية 
السيد سعيد برادة ك سي2 وحيد ملدة 

غي2 محدودة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون االسا�صي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
: شركة ذات  الشكل القانوني  مايلي: 

املسؤولية املحدودة
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 النشاط االجس اعي للشركة
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 
برادة  سعيد  السيد  تعيين  مايلي: 

ك سي2 وحيد ملدة غي2 محدودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

دجن23   (2 بساريخ  بطنجة   السجارية 

216) تحت رقم 17)6.

62I

ANZ TRAVAUX

ANZ TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANZ TRAVAUX

 IMM 30 APPT 8 RUE MOULAY

 AHMED LOUKILI, HASSAN

RABAT، 10000، RABAT MAROC

ANZ TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 22 

شقة 8 زنقة  مولي أح د الوكيلي 

حسان - 12222 الرباط امل لكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

145181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ANZ  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.TRAVAUX

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسنوعة وأع ال بناء.

ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
22 شقة 8 زنقة  مولي أح د الوكيلي 

امل لكة  الرباط   12222  - حسان 

املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد نزيه زمركي :  1.222 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد نزيه زمركي عنوانه(ا) قصر 
52))5 كل ي ة امل لكة  البور تلوين  

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نزيه زمركي عنوانه(ا) قصر 
52))5 كل ي ة امل لكة  البور تلوين  

املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (5 بساريخ  السجارية بالرباط  

2)2) تحت رقم 2281.
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AL HUDA CONSEIL SARL

 MAISON RANA DE BIEN
ETRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع مح د الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 22222، فاس 
املغرب

 MAISON RANA DE BIEN ETRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 6 
املكسب 22 ع ارة فضاء رياض فاس 

شارع لال عائشة ملعب الخيل  - 
22222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62595

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAISON RANA DE BIEN ETRE
مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

للعناية بالسج يل.
الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رياض  فضاء  ع ارة   22 املكسب   6
فاس شارع لال عائشة ملعب الخيل  - 

22222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : غنامي  ملياء  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  غنامي  ملياء  السيدة 
بلو أ حي كريو زواغة العليا   94 رقم 

22222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  غنامي  ملياء  السيدة 
بلو أ حي كريو زواغة العليا   94 رقم 

22222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   2( بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 249).
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HIDA SERVICE TAROUDANT

STE TOP TRAVAUX DE SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

 STE TOP TRAVAUX DE SUD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 
مسافر ج اعة زاوية سيدي الطاهر 

ملحقة اح ر تارودانت - 82222 
TAROUDANT املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6892

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TOP TRAVAUX DE SUD
حصر   1  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األبار 
) األشغال املخسلصة و البناء.

عنوان املقر االجس اعي : دوار اوالد 
مسافر ج اعة زاوية سيدي الطاهر 
 82222  - تارودانت  اح ر  ملحقة 

TAROUDANT املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
  : شايب  الحبيب  مح د  السيد 
522 حصة بقي ة 122 درهم للحصة
السيد ك ال شايب :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
شايب   الحبيب  مح د  السيد 
دوار الدشرة زاوية سيدي  عنوانه(ا) 

الطاهر  82222 تارودانت املغرب.
عنوانه(ا)  شايب   ك ال  السيد 
الطاهر   سيدي  زاوية  الدشرة  دوار 

82222 تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الشايب  الحبيب  مح د  السيد 
دوار الدشرة زاوية سيدي  عنوانه(ا) 

الطاهر 82222 تارودانت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ  بسارودانت   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 1191.
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املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE HAYTAMIQUEN

SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد ع ارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب

 STE HAYTAMIQUEN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

موالي رشيد تازناخت  - 45752 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12972

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HAYTAMIQUEN SARL AU

: * مصوض  غرض الشركة بإيجاز 

مدير الشركة (تحويل األموال)

* البناء واالشغال املخسلصة 

* املساومة .

ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 45752  - تازناخت   رشيد  موالي 

ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
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 1.222   : السيد ايت اكن هيثم  
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ايت اكن هيثم  عنوانه(ا) 
 45752 تازناخت القصبة تازناخت  

ورزازات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ايت اكن هيثم  عنوانه(ا) 
 45752 تازناخت القصبة تازناخت  

ورزازات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بورزازات  بساريخ 22 شتن23 

2)2) تحت رقم -.
67I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 STE CAFE RESTAURANT AIT
BAHADOU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد ع ارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
 STE CAFE RESTAURANT AIT

BAHADOU شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 
تلوات  - )5)45 ورزازات املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
12975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 STE CAFE RESTAURANT AIT

.BAHADOU

غرض الشركة بإيجاز : * مقهى 

* مطعم .

مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تلوات  - )5)45 ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ايت باحدو سعيد  :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

سعيد   باحدو  ايت  السيد 

الطاوس  مرزوكة  قصر  عنوانه(ا) 

452)5 الريصاني املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

سعيد   باحدو  ايت  السيدة 

الطاوس  مرزوكة  قصر  عنوانه(ا) 

452)5 الريصاني املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات  بساريخ 22 شتن23 

2)2) تحت رقم -.

68I

WAY CONSEIL

 ETABLISSEMENT MASTER
KIDS PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ETABLISSEMENT MASTER

KIDS PRIVE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

1 رقم 22 سيدي عباد 1 - 42162 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

125842

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 ETABLISSEMENT MASTER KIDS

.PRIVE

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

السعليم الخاص.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 42162  -  1 سيدي عباد   22 رقم   1

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الحق ف23ي :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الحق ف23ي عنوانه(ا) 

امرشيش زنقة الرازي رقم )7 42162 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد الحق ف23ي عنوانه(ا) 

امرشيش زنقة الرازي رقم )7 42162 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

8) غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 7)1152.

69I

FIDABEL SARL AU

STE VIVUL INVESTMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDABEL SARL AU

 SAFI CONSULTANT BUREAU

 N°4  IMM MIMOUNA 2EME

 ETAGE JERIFAT SAFI ، 46000،

SAFI MAROC

STE VIVUL INVESTMENT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1117 

الطابق الثاني تجزئة أموني حي أموني 

- 46222 آسصي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. VIVUL INVESTMENT

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 IMMEUBLE - PROMOTEUR

 IMMOBILIER -

.CONSTRUCTION

 1117  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق الثاني تجزئة أموني حي أموني 

- 46222 آسصي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : الرحيم  عبد  هللا  ح د  السيد 

242 حصة بقي ة 122 درهم للحصة

  : الرزاق  عبد  هللا  ح د  السيد 

222 حصة بقي ة 122 درهم للحصة

 222   : ثورية  املعزوزي  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  هللا  ح د  السيد 

حي   (1 الرقم   12( الزنقة  عنوانه(ا) 

الصرح  2222) الدار البيضاء املغرب.

الرزاق  عبد  هللا  ح د  السيد 

كاوكي  أموني  تجزئة   882 عنوانه(ا) 

46222 آسصي املغرب.

السيدة املعزوزي ثورية عنوانه(ا) 

آسصي   46222 أموني    6 بلوك   18

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الرحيم  عبد  هللا  ح د  السيد 

حي   (1 الرقم   12( الزنقة  عنوانه(ا) 

الصرح  2222) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   21 بساريخ  االبسدائية بآسصي  

2)2) تحت رقم -.

72I

ste al moustakbal conseil

STE E.G.A.Y.D
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

  STE E.G.A.Y.D

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 29 تجزئة 

ال23ج طريق عين شقف الطابق ) 

شقة 4 فاس - 22222  فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. E.G.A.Y.D
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

النظافة- األع ال العامة- السداول.
عنوان املقر االجس اعي : 29 تجزئة 
 ( الطابق  شقف  عين  طريق  ال23ج 
شقة 4 فاس - 22222  فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : الطائع  مح د  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الطائع  مح د  السيد 
مسجد سيدي الخياط الدوح فاس 

22222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  الطائع  مح د  السيد 
مسجد سيدي الخياط الدوح فاس 

22222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   21 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 216).
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FHF

 CHALLENGES ET
COMPETENCES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

 CHALLENGES ET
COMPETENCES شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي )1) شارع 

عبداملومن رقم 5 الطابق السصلي - . 
الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.422261
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
 (2(2 غشت   (5 في  املؤرخ 
املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 
 CHALLENGES ET املحدودة 
رأس الها  مبلغ    COMPETENCES
مقرها  وعنوان  درهم   12.222
اإلجس اعي )1) شارع عبداملومن رقم 
الدار البيضاء   .  - الطابق السصلي   5
اي  وجود  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط تجاري منذ النشأة.
و حدد مقر السصصية ب )1) شارع 
5 الطابق السصلي - .  عبداملومن رقم 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  الراقب  سعيد   السيد(ة) 
زنقة  طالب  اوالد  تجزئة  عنوانه(ا) 
14 رقم 72 عين الشق . الدارالبيضاء 

املغرب ك صصي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املسعلقة بالسصصية 
: )1) شارع عبداملومن رقم 5 الطابق 

السصلي الدارالبيضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 6)7447.
7(I

ART MARBRE EXPORT SARL

CORSTAR SHIPPING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

KOMPT APPROUVE
 CENTRE ABOUAB OUM RABII
 IMM D APPT 14 HAY HASSANI

 ، 20220، CASABLANCA
MAROC

CORSTAR SHIPPING  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي بوركون 
شارع جعصر حبيب اقامة املشرق 

الطابق االول رقم 2 - 2242) الدار 
البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.279261
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
2)2) تقرر حل  7) غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ     CORSTAR SHIPPING
وعنوان  درهم   12.222 رأس الها 
شارع  بوركون  اإلجس اعي  مقرها 
الطابق  املشرق  اقامة  جعصر حبيب 
2 - 2242) الدار البيضاء  االول رقم 

املغرب نتيجة ل : وفاة الشريك.
و حدد مقر السصصية ب بوركون 
املشرق  اقامة  حبيب  جعصر  شارع 
الدار   (2242  -  2 الطابق االول رقم 

البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(ة) غزالن   كرتي و عنوانه(ا) 
الطابق  الج ري  اح د  شارع   151
االول الشقة 1املعاريف 2222) الدار 
البيضاء املغرب ك صصي (ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 741114.

72I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

  STE TOBIQLAY TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
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 STE TOBIQLAY TRAVAUX  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2) 
شارع الرمان حي القصبة البهاليل  - 

21222 فصرو املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(979
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TOBIQLAY TRAVAUX  SARL
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلصة -تصدير واسسي2اد.
 (2 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
 - شارع الرمان حي القصبة البهاليل  

21222 فصرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ رأس ال الشركة:  99 درهم، 

مقسم كالسالي:
السيد مح د طبيبة :  242 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
 222   : القاليع   مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 222   : مهداوي  الحسن  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  طبيبة  مح د  السيد 
السكن االقسصادي فصرو   85 رقم 

21222 فصرو املغرب.
عنوانه(ا)  السيد مح د القاليع  
 21222 حي الخندق البهاليل فصرو 

فصرو املغرب.
السيد الحسن مهداوي عنوانه(ا) 
رقم 116 شارع بكاري فصرو 21222 

فصرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيد مح د القاليع  
 21222 حي الخندق البهاليل فصرو 

فصرو املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
21 شتن23  بساريخ  االبسدائية بصصرو  

2)2) تحت رقم 2)2)/169.
74I

COMGEST

إكسبيرفورماسيون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

COMGEST
 RUE 9 N°27 AINCHOCK ،

20470، CASABLNACA MAROC
إكسبي2فورماسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

الزرقطوني طبقة 6 رقم 18 - 
2222) الدار البيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.261725
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 يوليوز   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد (ة) النافري زهراء 
1 حصة اجس اعية من أفل 1 حصة 
لصائدة  السيد (ة) سعد برشيد بساريخ 

22 شتن23 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 4)7447.
75I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

STE UMUT INVEST  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد ع ارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
STE UMUT INVEST  SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار بوحكو 

اكنيون  - )4522 تنغي2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

781
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. UMUT INVEST  SARL
البناء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املخسلصة 
* بيع مواد البناء 

* تركيب االلواح الش سية 
* إدارة الع ليات الزراعية.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تنغي2   4522(  - اكنيون   بوحكو 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 522   : حسن   بومعزة  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 522   : لحسن   بومعزة  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد بومعزة حسن  
تنغي2   4522( اكنيون  اغنسلن 

املغرب.
عنوانه(ا)  السيد بومعزة لحسن  
تنغي2   4522( اكنيون  اغنسلن 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  حسن  بومعزة  السيد 
اغنسلن اكنيون )4522 تنغي2 املغرب
عنوانه(ا)  السيد بومعزة لحسن  
اغنسلن اكنيون )4522 تنغي2 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   22 بساريخ  بتنغي2   االبسدائية 

2)2) تحت رقم -.

76I

BURCICA

MOM & BABY ZEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BURCICA

)42 زنقة مصطصى املعاني املكسب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 

2612)، الدار البيضاء املغرب

MOM & BABY ZEN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 الرقم 18 - 

2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

461922

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MOM : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.& BABY ZEN

السجارة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

واملساجرة في ج يع السلع ومسسلزمات 

البيولوجية  و  الصسيولوجية  الح ل 

للرضع؛

تقديم كافة خدمات املساعدة   -

عند الوالدة واألبوة؛

- الدعم والسحضي2 للوالدة واألبوة 

من خالل تنظيم ورش ع ل ج اعية 

ولقاءات فردية (غي2 طبية)؛
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- أخصائي طب األسرة وطبيب ما 

حول الوالدة (غي2 طبي)؛

- املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 

للشركة في ج يع الع ليات السجارية 

أو الصناعية التي قد تكون مرتبطة 

إنشاء  خالل  من  الشركة،  بغرض 

أو  لل ساه ات  جديدة  شركات 

األوراق  الرعاية أو االكسساب أو شراء 

االجس اعية،  الحقوق  أو  املالية 

في  االتحاد  أو  السحالف  أو  االندماج 

املشاركة أو غي2 ذلك؛

ج يع املعامالت   ، وبشكل عام   -

الصناعية،   ، السجارية   ، املالية 

التي  العقارية  أو  املنقولة   ، املدنية 

قد تسعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

�صيء  أي  أو  املحددة  األشياء  بأحد 

مشابه أو مرتبط..

59 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 -  18 الرقم   6 الطابق  الزرقطوني 

2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

  HAMMADI KAHINA : السيدة 

122 حصة بقي ة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء   -.

وفصات ومواطن الشركاء :

 HAMMADI KAHINA السيدة 

 Allée Jules Valles عنوانه(ا)   

NANTERRE 222)9 فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 HAMMADI KAHINA السيدة 

 Allée Jules Valles عنوانه(ا)  

NANTERRE 222)9 فرنسا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 2)2) تحت رقم 726226.

77I

مكسب مو�صى رشيد

GEOSYNTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب مو�صى رشيد

ع ارة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

شارع مح د الخامس م ج ، 52222، 

مكناس املغرب

GEOSYNTIC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة  

سيليكت  الطابق الخامس مكسب  
رقم 12  املغرب 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GEOSYNTIC

االسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

والسصدير .

اقامة    : االجس اعي  املقر  عنوان 

مكسب   الخامس  الطابق  سيليكت  
مكناس   52222 املغرب    12 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد نور الدين بن عبو :  2.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عبو  بن  الدين  نور  السيد 
عنوانه(ا) 15 زنقة سعد زغلول الرقم 

18 2)142 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عبو  بن  الدين  نور  السيد 
عنوانه(ا) 15 زنقة سعد زغلول الرقم 

18 2)142 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 529).
78I

العيون استشارات

TISSUS WORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 21 شارع االمي2 موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
TISSUS WORD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي عقار عدد 
15799/17 الطابق السصلي زنقة 

الشياظ ة ع ارة السصي2  - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2(825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TISSUS WORD
كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
السجاري  بالنشاط  مايسعلق 

والخدماتي االسسي2اد والسصدير ....

عنوان املقر االجس اعي : عقار عدد 
زنقة  السصلي  الطابق   17/15799
 72222  - الشياظ ة ع ارة السصي2  

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد سل ان الت2وزي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 1222  : الت2وزي  السيد سل ان   

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد سل ان الت2وزي عنوانه(ا) 
حي القدس تجزئة 727 شارع الحزام 

رقم 724  72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد سل ان الت2وزي عنوانه(ا) 
حي القدس تجزئة 727 شارع الحزام 

رقم 724  72222 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
22 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 228).

79I

SAGHROU SOUDAGE

SAGHROU SOUDAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGHROU SOUDAGE
قصر ازمور القديم الخنك الرشيدية 

، 222)5، الرشيدية املغرب
SAGHROU SOUDAGE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 
ازمور القديم الخنك الرشيدية - 

222)5 الرشيدية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
142(1
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SAGHROU SOUDAGE
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغي2،اشغال  لحساب  البضائع 

البناء،اشغال اللحام.
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الرشيدية  الخنك  القديم  ازمور 

222)5 الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ه شي�صي الحسن :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :
الحسن  ه شي�صي  السيد 
النيف   يحيى  ايت  قصر  عنوانه(ا) 

)45)5 تنغي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحسن  ه شي�صي  السيد 
النيف   يحيى  ايت  قصر  عنوانه(ا) 

)45)5 تنغي2 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم -.
82I

BREDA IMPORT EXPORT

BREDA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BREDA IMPORT EXPORT
رقم 11 زنقة واد زيز حي الحرية ، 

62222، بركان املغرب

 BREDA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 12 
زنقة النيل حي املسي2ة  - 62222 

بركان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
7217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BREDA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IMPORT EXPORT
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع الوطني و الدولي،
االسسي2اد و السصدير،

مخسلف االشغال و البناء..
 12 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
 62222  - املسي2ة   حي  النيل  زنقة 

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : رشيد  قسامي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  رشيد  قسامي  السيد 
مركز اتزايست بوغريبة 54)62 بركان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  رشيد  قسامي  السيد 
مركز اتزايست بوغريبة 54)62 بركان 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   21 بساريخ  ب23كان   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 221.
81I

comptoir expertise du maroc

MATIBUILD SARL   
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

   MATIBUILD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 

مسواجدة بالطابق الثاني حي 

البساتين ) رقم 61 بوزنيقة  - 

12122 بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6(92

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

    : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MATIBUILD SARL

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز

. DIVERS OU CONSTRUCTION

شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مسواجدة بالطابق الثاني حي البساتين 

) رقم 61 بوزنيقة  - 12122 بوزنيقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : معطلوي   ايوب  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : معطلوي  الياس  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد ايوب معطلوي  

 55 ع ارة  غرناطة  االندلس  رياض 

شقة 11 حي الرياض الرباط  12172 

الرباط املغرب.

السيد الياس معطلوي عنوانه(ا) 

الصيالت  منطقة  الحضري  القطب 

 (2222 النوافر  اقليم   (45 رقم 

النوافر  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيد ايوب معطلوي  

 55 ع ارة  غرناطة  االندلس  رياض 

شقة 11 حي الرياض الرباط  12172 

الرباط املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ  سلي ان   ب3ن  االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 47).

8(I

CABINET LGHALI AMINE

ALTACONTROL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

CABINET LGHALI AMINE

 DERB ELMANJRA RUE 72

 N°14 CASABLANCA، 20500،

casablanca maroc

ALTACONTROL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : حي الصرح 

زنقة 95 رقم 2 الطابق 2  - 2542) 

الدار البيضاء املغرب.

قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.181291

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   (2(2 يناير   27 في  املؤرخ 

ذات  شركة   ALTACONTROL حل 

رأس الها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

 2 رقم   95 اإلجس اعي حي الصرح زنقة 

البيضاء  الدار   (2542  -   2 الطابق 

املغرب نتيجة لعدم اشسغال الشركة.
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و عين:
و  رشيد  زغلول   السيد(ة) 

رقم   95 زنقة  الصرح  حي  عنوانه(ا) 

الدار البيضاء   (2542   2 الطابق   2

املغرب ك صصي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

2)2) وفي حي الصرح  27 يناير  بساريخ 
 (2542 -   2 الطابق   2 95 رقم  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم ))7427.

82I

I-E-INFORMATIQUE

CONCEPT ASCENSEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

I-E-INFORMATIQUE

 AV LALLA YACOUT Angle ,61

 MUSTAPHA EL        MAANI

 N°  16 ETG 4 CENTRE RIAD

 CASABLANCA ، 20370،

CASABLANCA MAROC

 Concept Ascenseur

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 BD La Gironde Résidence

 2000 Escalier A 2éme

 Etage, Appartement N°3

CASABLANCA - 20500 الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472422

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Concept Ascenseur

غرض الشركة بإيجاز : 

الكهربائية  املصاعد  تج يع 

والساللم امليكانيكية ،

تجارة ج يع املعدات وقطع الغيار 

الخافة باملصعد والساللم املسحركة.

 BD La  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 Gironde Résidence (222 Escalier

 A (éme Etage, Appartement N°2

الدار   CASABLANCA - (2522

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد رشيد كورة :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  كورة  رشيد  السيد 

 HAY AL QODS LOT AL AMAL

 RES AYA N°11 BERNOUSSI

الدار   CASABLANCA (2612

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  كورة  رشيد  السيد 

 HAY AL QODS LOT AL AMAL

 RES AYA N°11 BERNOUSSI

الدار   CASABLANCA (2612

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 8))744.

84I

PREMIUM FINANCE

CORAL ALMADINA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CORAL ALMADINA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة رقم 

164 الطابق 2 ع ارة  رقم )8) 

تاركة  - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

125985

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CORAL ALMADINA
مقاول    : بإيجاز  الشركة  غرض 

(األحداث  الخدمات  تسيي2 

واالتصاالت).

عنوان املقر االجس اعي : شقة رقم 
164 الطابق 2 ع ارة  رقم )8) تاركة  

- 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : غزاني  حنان  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  غزاني  حنان  السيدة 

 42222 رحال   سيدي  املنزه  تجزئة 

قلعة السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  غزاني  حنان  السيدة 

 42222 رحال   سيدي  املنزه  تجزئة 

قلعة السراغنة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   21 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115129.

85I

OSB CONSEIL

LANSARY EXTRA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OSB CONSEIL

 APPT N°2 IMM KARAMI 123

 RUE EL FARABI CITE DAKHAL

 ADADIR ، 8000، AGDIR

MAROC

 LANSARY EXTRA SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الصصصاف الكردان تارودانت - 

82422 الكردان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LANSARY EXTRA SERVICES
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم/األع ال املخسلصة أو البناء.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - تارودانت  الكردان  الصصصاف 

82422 الكردان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد األنصاري هشام 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد األنصاري هشام عنوانه(ا) 
تاي ة  اوالد  املهادي  القصبة  دوار 

82422 الكردان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد األنصاري هشام عنوانه(ا) 
تاي ة  اوالد  املهادي  القصبة  دوار 

82422 الكردان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  بسارودانت   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 28)1.
86I

JURISMAG SARL

STE  MAGHREB  STEEL  SA
تعيين مسصرفين

JURISMAG SARL
 5Rue Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca Maroc

 STE  MAGHREB  STEEL  SA
»شركة  املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: الطريق 
الوطني 9، كلم 12 (نادي طي2ان 

تيط مليل) اهل الغالم - الصندوق 
ال23يدي 2552 - 2622) الدار 

البيضاء املغرب.
»تعيين مسصرفين«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.229(9

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 18 يونيو 2)2) تقرر تعيين 
املالية  السنوات  خالل  مسصرفين 

السالية: 
نهاية اجس اع الج عية العامة    -
العادية لل ساه ين املنعقد في عام 
السنة  حسابات  في  للصصل   (2(4

املنتهية في 21 ديس 23 2)2).
األشخاص الطبيعيون: 

عادل زوزيو بصصسه(ا)  السيد(ة) 
والكائن عنوانه(ا)  مسصرف مسسقل  

ب: الرباط 8222) الرباط املغرب
امل ثل   ) االعسباريون  األشخاص 

الدائم): 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744564.

87I

BURCICA

MONOFOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BURCICA
)42 زنقة مصطصى املعاني املكسب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 
2612)، الدار البيضاء املغرب
MONOFOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 الرقم 18 - 

2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
462981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MONOFOOD
شراء   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
وتصنيع ،تحويل ،بيع ،تسويق ،توزيع 
ج يع املنسجات  االستهالكية، وخافة 

املنسجات الغذائية  الزراعية؛
- السجارة في ج يع املواد الغذائية 
وكذلك  اليومية   االستهالكية 
املنسجات الزراعية في حالتها الخام أو 

املصنعة؛
أو ع ولة،  بيع شركة  أو  شراء   -
شحن  ت ثيل،  تصدير،  أو  اسسي2اد 
واملنسجات  الخام  املواد  ج يع 
وجه  وعلى  املصنعة  واألشياء 
واألجهزة  املواد  ج يع  الخصوص 
ج يع  في  املسسخدمة  واألدوات 

مجاالت النشاط االقسصادي
- املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 
للشركة في ج يع الع ليات السجارية 
أو الصناعية التي قد تكون مرتبطة 
إنشاء  خالل  من  الشركة،  لغرض 
أو  لل ساه ات  جديدة  شركات 
األسهم  الرعاية أو االكسساب أو شراء 
االندماج  أو  االجس اعية  الحقوق  أو 
أو السحالف أو االتحاد في املشاركة أو 

غي2 ذلك؛
املعامالت  ج يع  عام،  وبشكل   -
أو  الصناعية  أو  السجارية  أو  املالية 
أن  ي كن  التي  العقارية  أو  املنقولة 
غي2  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 
مباشر بهدف الشركة ومن املرجح أن 

تعزز ن وها وتطورها.
59 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 -  18 الرقم   6 الطابق  الزرقطوني 

2222) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
ع اروش  املهدي  أح د  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

ع اروش  املهدي  أح د  السيد 
القري  مح د  زاوية   21 عنوانه(ا) 

الصياللي   إقامة   1( الشقة  زمزم  و 

2)142 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

ع اروش  املهدي  أح د  السيد 
القري  مح د  زاوية   21 عنوانه(ا) 

الصياللي   إقامة   1( الشقة  زمزم  و 

2)142 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 727944.

88I

مح د بنان

NEW ZE CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

مح د بنان

٦٥ شارع االمي2 موالي عبد هللا 

الطابق الثاني الشقة رقم ١ ابن 

أح د ، 6252)، ابن أح د املغرب

NEW ZE CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 72 

الطابق االول شارع بئ2 انزران طريق 

سيدي حجاج ابن اح د - 6252) 

ابن اح د املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9(2

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 يناير   29 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تصويت السيد (ة) عث ان القطابي 

اجس اعية  حصة   1.222 االدري�صي 

لصائدة   حصة   1.222 أفل  من 

 24 (ة) اسامة مسيوي بساريخ  السيد 

يناير 2)2).
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  اح د   ب3ن  االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 17.
89I

CAF MANAGEMENT

PEPITO II
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 27 الرقم 17 حي الهناء ، 
12)2)، الدار البيضاء املغرب

PEPITO II شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4، شارع 
البحر األفصر عين الذئاب - 2222) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1(2695
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PEPITO II
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
4، شارع   : عنوان املقر االجس اعي 
 (2222  - البحر األفصر عين الذئاب 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 LA CAPADOCE :  982 الشركة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد موالي عبد السالم بوطالب 
 122 بقي ة  حصة   (2   : اإلدري�صي 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

 LA CAPADOCE الشركة 

األفصر  البحر  شارع   ،4 عنوانه(ا) 

البيضاء  الدار   (2222 الذئاب  عين 

املغرب.

السيد موالي عبد السالم بوطالب 

182، شارع أنصا  اإلدري�صي عنوانه(ا) 

2222) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد موالي عبد السالم بوطالب 

182، شارع أنصا  اإلدري�صي عنوانه(ا) 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يناير 222) تحت رقم 24845).

92I

CAF MANAGEMENT

PEPITO II
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 27 الرقم 17 حي الهناء ، 

12)2)، الدار البيضاء املغرب

PEPITO II شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي 4، شارع 

البجر األفصر عين الذئاب - 2222) 

الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(2695

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 2) يوليوز 214) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 214) تحت رقم 557222.

91I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

BABYLONIAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION
درب العساس رقم 27 سيبع مراكش 

، 42222، مراكش املغرب
BABYLONIAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الس 
توريس ماجوريل الطابق االر�صي 
رقم 8 - 42222 مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.74589

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
املؤرخ في 25 ف23اير 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
الطابق  ماجوريل  توريس  »الس 
مراكش   42222  -  8 رقم  االر�صي 
املغرب« إلى »رقم 18 الطابق االر�صي 
22 ع ارة وردة شارع يعقوب املنصور  

جيليز - 42222 مراكش  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
8) غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 5151.
9(I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية 

الح راء

SOUIDNA NETTOYAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 
العيون الساقية الح راء

فندوق ال23يد 66)) ، 72222، 
العيون املغرب

SOUIDNA NETTOYAGE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الراحة رقم 52 الشقة رقم 4 - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(8(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOUIDNA NETTOYAGE

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخدمات السنظيف

االشغال و الخدمات املخسلصة

تجارة عامة

اسسي2اد و تصدير

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  4 رقم  الشقة   52 رقم  الراحة 

72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة سكينة اسويدنة :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

اسويدنة  سكينة  السيدة 

 52 رقم  الراحة  تجزئة  عنوانه(ا) 

الشقة رقم  72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

اسويدنة  سكينة  السيدة 

 52 رقم  الراحة  تجزئة  عنوانه(ا) 

الشقة رقم  72222 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

22 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 2)/225).

92I
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CAF MANAGEMENT

PEPITO II
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

CAF MANAGEMENT
الزنقة 27 الرقم 17 حي الهناء ، 
12)2)، الدار البيضاء املغرب

PEPITO II شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4، شارع 
البجر األفصر عين الذئاب - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1(2695

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (214 يوليوز   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :
SUMMERLAND- تصويت  شركة
حصة   EX CAPPADOCE-E 982
حصة   982 أفل  من  اجس اعية 
لصائدة  السيد (ة) موالي عبد السالم 
يوليوز   (2 بوطالب اإلدري�صي بساريخ 

.(214
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 214) تحت رقم 557222.

94I

MA GLOBAL CONSULTING

MB capital
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,111
 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

MB capital شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 الرقم 18 - 

2222) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472662

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MB  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.capital

اقسناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  تسيي2  ت ويل،  أخذ مساه ات،  و 

في  مساه ة في شركات أخرى سواء 

القطاع السجاري، الصناعي أو املالي.

59 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 -  18 الرقم   6 الطابق  الزرقطوني 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

  : بداع  الرح ان  عبد  السيد 

درهم   122,22 بقي ة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

بداع  الرح ان  عبد  السيد 

امليلودي،  السازي  تجزئة  عنوانه(ا) 
 (2222 4)، كاليصورنيا  7، رقم  زنقة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

بداع  الرح ان  عبد  السيد 

امليلودي،  السازي  تجزئة  عنوانه(ا) 
 (2222 4)، كاليصورنيا  7، رقم  زنقة 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

95I

مقاولة في الحسابات

OUILI-EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مقاولة في الحسابات
)6 شارع مح د الخامس ا ص.. ب 

224، 222)2، الحسي ة املغرب
OUILI-EXPORT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 21 م ر 
الصويرة رقم 25 حي سيدي عابد  - 

222)2 الحسي ة املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2129
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
OUILI- : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. EXPORT
اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الغذائية  املنسجات  وتصدير 
ومنسجات  السج يل  ومسسحضرات 

السنظيف.
م ر   21  : عنوان املقر االجس اعي 
 - 25 حي سيدي عابد   الصويرة رقم 

222)2 الحسي ة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 222,24   : مح د   خالي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 222,22   : أح د   خالي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
  : الحكيم   عبد  خالي  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   222,22

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد خالي مح د  عنوانه(ا) 21 
الحسي ة   2(222 الصويرة   شارع 

املغرب.
عنوانه(ا)  أح د   خالي  السيد 
الحسي ة   2(222 شارع أبطيح    21

املغرب.
عبدالحكيم   خالي  السيد 
 2(222 شارع أبطيح    21 عنوانه(ا) 

الحسي ة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد خالي مح د  عنوانه(ا) 21 
الحسي ة   2(222 الصويرة   شارع 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بساريخ  االبسدائية بالحسي ة  

رقم -.
96I

IBTI DOM

kHERIMEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IBTI DOM
 BD BEKKAY LAHBIL HAY
 HASSANI BERKAN N39 ،

62222، بركان املغرب
ذات  شركة   kHERIMEX

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
 62222  - غرسيف حي ملوية بركان 

بركان املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

72(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.kHERIMEX
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غرض الشركة بإيجاز : -االسسي2اد 
والسصدير 

- السجارة
- مقاول األع ال املسنوعة والبناء 

زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 
 62222  - غرسيف حي ملوية بركان 

بركان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 52   : فوزية  الطاهري  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
52 حصة    : السيد مولودي بيي2 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة الطاهري فوزية عنوانه(ا) 
 SAINT DENIS FRANCE 62222

بركان املغرب .
عنوانه(ا)  بيي2  مولودي  السيد 
 SAINT DENIS FRANCE 62222

بركان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة الطاهري فوزية عنوانه(ا) 
 SAINT DENIS FRANCE 62222

بركان املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   2( بساريخ  ب23كان   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/222.
97I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 STE LA GALIOTE
 DE TRAVAUX DE
CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMB BELKHEIRI 1ER

 ETAGE, APPT N°1 19 ANGLE
 RUE BERKANE ET RUE

 MELLILIA,1ER ETAGE APPT N°(
، 60000، OUJDA MAROC

 STE LA GALIOTE DE TRAVAUX
DE CONSTRUCTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي كراج، 
شارع ق.م.م رقم27 وجدة - 62222 

وجدة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.19157

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تم   (219 دجن23   (5 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   1.(22.222«
»1.222.222 درهم« إلى »522.222.) 
مقافة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1724.
98I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

IMZOU RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع جبل ه23ي ,امزورن ، 
52))2، الحسي ة املغرب

IMZOU RENT CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
خليج سرت امزورن - 52))2 

الحسي ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2127

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IMZOU RENT CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات دون سائق.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 2((52  - امزورن  سرت  خليج 

الحسي ة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : لركو  عصام  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لركو  عصام  السيد 
 2((52 امزورن  الكوفة  زنقة   (5

الحسي ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة س ية بوراس عنوانه(ا) 

 2((52 امزورن   ابوجي2ن  حي 

الحسي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 491.

99I

ANAMAR FIDUCIAIRE

دوكتراب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

دوكت2اب شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 626 

حي الوفاء  - 45822 تنغي2 املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.9651

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تقرر حل  24 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 122.222 رأس الها  مبلغ  دوكت2اب  

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

45822 تنغي2   - 626 حي الوفاء   رقم 

املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

االجس اعي.

و حدد مقر السصصية ب رقم 626 

حي الوفاء - 45822 تنغي2 املغرب. 

و عين:

و  الراشيدي  ابراهيم   السيد(ة) 

عنوانه(ا) رقم 626 حي الوفاء 45822 

تنغي2 املغرب ك صصي (ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية :  

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   22 بساريخ  بتنغي2   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 525.

122I

Westfield sarlau

PRODIMEDIC S.A
شركة السضامن

تأسيس شركة

Westfield sarlau

 rue tamesna Longchamps,(2

 Casablanca ، 20200،

casablanca maroc

PRODIMEDIC S.A شركة 

السضامن

وعنوان مقرها اإلجس اعي 28 لوط 

شارع رسادة شارع عبد الهادي 

بوطالب الدار البيضاء - 2))7) 

الدار البيضاء امل لكة املغربية

تأسيس شركة السضامن 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

478525
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 1( عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 

األسا�صي لشركة السضامن بامل يزات 

السالية:

شكل الشركة : شركة السضامن.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PRODIMEDIC S.A

منظم في   : غرض الشركة بإيجاز 

إدارة الع ليات السجارية أو الصناعية 

أو  املدنية  للخدمة  الزراعية  أو 

يقوم  وسيط  أو  تاجر   ، العسكرية 

باالسسي2اد والسصدير.

لوط   28  : عنوان املقر االجس اعي 

الهادي  عبد  شارع  رسادة  شارع 

بوطالب الدار البيضاء - 2))7) الدار 

البيضاء امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

12.222.222 درهم، مقسم كالسالي:

  : املسعودي  غازي  هشام  السيد 

 1.222.222 بقي ة  حصة   12.222

درهم للحصة .

 12.222   : فارس  نادية  السيدة 

درهم   1.222.222 بقي ة  حصة 

للحصة .

 12.222   : السيد ع ر املسعودي 

درهم   1.222.222 بقي ة  حصة 

للحصة .

السيد ح زة املسعودي :  12.222 

درهم   1.222.222 بقي ة  حصة 

للحصة .

السيدة ملك املسعودي :  12.222 

درهم   1.222.222 بقي ة  حصة 

للحصة .

 49.999   : بنيس  رضا  السيد 

درهم   4.999.922 بقي ة  حصة 

للحصة .

حصة   1   : بناني  سعد  السيدة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

املسعودي  غازي  هشام  السيد 

بيال كوسسا عين  لوت   17 عنوانه(ا) 

 (2222 دياب امسداد الدار البيضاء 

الدار البيضاء امل لكة املغربية.

السيدة نادية فارس عنوانه(ا) 17 

امسداد  دياب  عين  كوسسا  بيال  لوت 

2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

امل لكة املغربية.

السيد ع ر املسعودي عنوانه(ا) 

 Imm G appt 10 floor 3 lot bay

 view Aind Diab Casablanca

امل لكة  البيضاء  الدار   (2222

املغربية.

السيد ح زة املسعودي عنوانه(ا) 

17 لوت بيال كوسسا عين دياب امسداد 

2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

امل لكة املغربية.

السيدة ملك املسعودي عنوانه(ا) 

أنصا   ( مزوقة  لوط  أسا  شارع   (5

2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

امل لكة املغربية.

 Villa (ا)السيد رضا بنيس عنوانه

 Andalouza n ° 74 rue de corail،

 (2222 البيضاء  الدار   ،PARANFA

الدار البيضاء امل لكة املغربية.

حي  بناني عنوانه(ا)  السيد سعد 

النوافر  بوسكورة  مالك  الشراكه 

2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

املسعودي  غازي  هشام  السيد 

بيال كوسسا عين  لوت   17 عنوانه(ا) 

 (2222 دياب امسداد الدار البيضاء 

الدار البيضاء امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

121I

ANAMAR FIDUCIAIRE

والف كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

والف كار شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز ايت 
عي�صى تغزوت - 45822 تنغي2 الغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
والف   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

كار.
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املقر االجس اعي : مركز ايت 
عي�صى تغزوت - 45822 تنغي2 الغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 522   : مراد  وهرا  ايت  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 522   : السيدة ايت وهرا عاتقة  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مراد  وهرا  ايت  السيد 
تنغي2   45822 ع�صي   ايت  تلولت 

املغرب.
عاتقة   وهرا  ايت  السيدة 
 45822 تلولت ايت ع�صي   عنوانه(ا) 

تنغي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عاتقة   وهرا  ايت  السيدة 

 45822 تلولت ايت ع�صي   عنوانه(ا) 

تنغي2 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   12 بساريخ  االبسدائية بتنغي2  

2)2) تحت رقم 229.

12(I

AL ISTICHARYA CONSULTING

STE ZRK.MUS TRV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ZRK.MUS TRV

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

89)12  رقم السقييد في السجل 
السجاري

 (( في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�صى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة  الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة 

    STE ZRK MUS TRV SARL

تس ية الشركة

نقل  بإيجاز   الشركة  غرض 

البضائع – اشغال مخسلصة –تجارة  

اقامة  االجس اعي:  املقر  عنوان 

عبد  شارع  االول   الطابق  السالم 
الكريم الخطابي بني مالل     رقم  7                

أجلها  من  تأسست  التي  املدة   

الشركة: 99 سنة

الشركة:  رأس ال  مبلغ 

DH 122222.22

   522 زريكم مصطصى     السيد   

حصة بقي ة  52.222  درهم للحصة
السيد  لبيض  رشيد 522   حصة  

بقي ة 52.222  درهم للحصة 

الشخصية  الشركاء  أس اء 

والعائلية وعناوينهم

مصطصى       زريكم  السيد     *

الوطنية  السعريف  للبطاقة  الحامل 
حي الصصاء  عنوانه    I  462142 رقم 

سوق السبت اوالد الن ة  
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 السيد  لبيض  رشيد     الحامل 
رقم  الوطنية  السعريف  للبطاقة 
دوار الخاللطة  عنوانه      72489IB
اوالد نافر  سوق السبت اوالد الن ة  
أس اء مسي2ي الشركة الشخصية 

والعائلية وعناوينهم
مصطصى       زريكم  السيد     
الوطنية  السعريف  للبطاقة  الحامل 
حي الصصاء  عنوانه    I  462142 رقم 

سوق السبت اوالد الن ة  
الحامل  لبيض  رشيد      السيد  
رقم  الوطنية  السعريف  للبطاقة 
دوار الخاللطة  عنوانه      72489IB
اوالد نافر  سوق السبت اوالد الن ة  
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 26 غشت 

2)2) تحت رقم425  .

122I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

BUFFET ART EVENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
BUFFET ART EVENTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 5 
بلوك ج1 إيراك سيدي سعيد 5 - 

52222 مكناس املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.52227

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 17 غشت 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»رقم 5 بلوك ج1 إيراك سيدي سعيد 
5 - 52222 مكناس املغرب« إلى »رقم 
4 سيدي  171 تجزئة الداخلة مسجر 

سعيد - 52222 مكناس  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم ))5).
124I

املحاسبة نع ان مجيدة

ste SMART DIAMANT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املحاسبة نع ان مجيدة
رقم 1 شارع عالل بن عبد هللا 
سيدي اح د السادلي فصرو ، 

21222، فصرو املغرب
ste SMART DIAMANT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
9) الطابق الثاني تجزئة السكن 

االجس اعي بنصصار فصرو - 21222 
فصرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ste  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SMART DIAMANT
مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للتشغيل.
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
السكن  تجزئة  الثاني  الطابق   (9
 21222  - االجس اعي بنصصار فصرو 

فصرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : منى  بنبوزيان  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  منى  بنبوزيان  السيدة 
االقسصادي  السكن  تجزئة   82 رقم 
فصرو   21222 فصرو  بنصصار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  منى  بنبوزيان  السيدة 
االقسصادي  السكن  تجزئة   82 رقم 
بنصصار فصرو 21222 فصرو املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
5) غشت  بساريخ  االبسدائية بصصرو  

2)2) تحت رقم 2)2)/162.
125I

RIM FINANCIAL

JAMIS E.H جاميس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RIM FINANCIAL
287 شارع مح د الخامس الطابق 
5 رقم 14 ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
جاميس JAMIS E.H شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي )) تجزئة 
كسيكيس حد السوالم  - )642) 

برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12947
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : جاميس 

.JAMIS E.H
مقاولة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

السنظيف .

عنوان املقر االجس اعي : )) تجزئة 
 (642(  - السوالم   حد  كسيكيس 

برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد هللا ج ال  :  82 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
 12   : السيد عبد الجليل ج ال 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 12   : السيد عبد الباسط ج ال 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد عبد هللا ج ال  عنوانه(ا)  
زنقة 52 رقم ) درب الشرفاء  2)25) 

الدار البيضاء املغرب.
ج ال  الجليل  عبد  السيد 
درب   ( رقم   52 زنقة  عنوانه(ا)  
البيضاء  الدار   (25(2 الشرفاء  

املغرب.
ج ال  الباسط  عبد  السيد 
درب   ( رقم   52 زنقة  عنوانه(ا)  
البيضاء  الدار   (25(2 الشرفاء  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
ج ال  الجليل  عبد  السيد 
درب   ( رقم   52 زنقة  عنوانه(ا)  
البيضاء  الدار   (25(2 الشرفاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   2( بساريخ  االبسدائية ب23شيد  

2)2) تحت رقم 1178.
126I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

ELECTRO SERGHINI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

MEKNES CONTROLE SARL-AU
 AV.HAROUNE ERRACHID

 IM.24 APT.2 1ER ETAGE V.N
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
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ELECTRO SERGHINI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  ع ارة 7) 
زنقة الجزائر م.ج  - 52222 مكناس 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(1922

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (2(2 غشت   (8 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   6.222.222,22«

إلى  درهم«   1(.222.222,22«

»18.222.222,22 درهم« عن طريق :  

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   24 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 544).

127I

CAF MAROC

LOGOPHARM
إعالن مسعدد القرارات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

LOGOPHARM »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع ابو 

القاسيم الشريف سبتي كسباراطا 
رقم 62 - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.96777

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

2)2) تم اتخاذ  22 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 نشاط الشركة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحديث القانون االسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

على  ينص  الذي  1و):  رقم  بند 
مايلي: بالسعديل

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (8 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 4191.

128I

Transatlantic CPA Group

GOGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Transatlantic CPA Group
 Bd Abdelmoumen, 5(

 Residence Al Manar, ، 30442،
Casablanca Maroc

GOGO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 
الزرقسوني ، الطابق الساسع ، شقة 
6)  . 2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472811
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GOGO
اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والسجزئة  الج لة  وتجارة  وتصدیر 
ومنسجات  الغذائیة  لل نسجات 

النظافة
وغي2ھا من املنسجات املسنوعة.

59 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
شقة   ، الساسع  الطابق   ، الزرقسوني 

6)  . 2222) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالسالي:

 2.422   : العداز  سعید  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 2.222   : العداز  يوسف  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 2.222   : العداز  عث ان  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  العداز  عث ان  السيد 
الغربية  زردال   ( عكاكي   7 رقم 

بوقنادل 11222 سال املغرب.
عنوانه(ا)  العداز  يوسف  السيد 
بوقنادل  الغربية  زردال    (27 رقم 

11222 سال املغرب.
عنوانه(ا)  العداز  سعيد  السيد 
 11222 بوقنادل  زردال     47( رقم 

سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  العداز  سعيد  السيد 
 11222 بوقنادل  زردال     47( رقم 

سال املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )1882.
129I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

 EL OUAARI DALLOUH
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

 EL OUAARI DALLOUH
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

الراية املغربية رقم 7 تحويل األموال  
222)2 الحسي ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2111

 18 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 EL  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OUAARI DALLOUH SERVICES
تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
7 تحويل األموال   الراية املغربية رقم 

222)2 الحسي ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : وسيم  الوعري  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 1222  : وسيم  الوعري  السيد   

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  وسيم  الوعري  السيد 
 122(2 حسان  االدارسة  زنقة   12

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  وسيم  الوعري  السيد 
 122(2 حسان  االدارسة  زنقة   12

الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 492.
112I

SIMPLCOMPT CONSULTING

RIAD MOUH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING
شارع عالل الصا�صي ع ارة )1 شقة 
رقم ) حي سين مراكش ، 42227، 

مراكش املغرب
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RIAD MOUH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
ترزينت ج اعة اغواطيم دائرة 

تحناوت الحوز مراكش. - )22)4 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
126252

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 RIAD  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.MOUH
اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

دار للضيافة.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
دائرة  اغواطيم  ج اعة  ترزينت 
 4(22(  - مراكش.  الحوز  تحناوت 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيدة بومزبرة سهام 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة بومزبرة سهام عنوانه(ا) 
ساحة   12 حي الشرطة رقم   1 بلوك 
 42222 البوليس   بلوك  الحرية 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة بومزبرة سهام عنوانه(ا) 
ساحة   12 حي الشرطة رقم   1 بلوك 
 42222 البوليس   بلوك  الحرية 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115158.
111I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE BOUZRIDA AGRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الصداء تجزئة س ي2ة تاونات  
24222  املغرب تاونات، 24222، 

تاونات املغرب
 STE BOUZRIDA AGRO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

الزراريين اوالد داود بوعروس تيسة 
تاونات - 24222 تاونات املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1685
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOUZRIDA AGRO SARL
تربية   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األبقار و املاشية.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الزراريين اوالد داود بوعروس تيسة 

تاونات - 24222 تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 752   : حسن  بوزريدة   السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 (52   : عصام  بوزريدة   السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد بوزريدة  حسن عنوانه(ا) 
رقم 2 بلوك 1 تجزئة اللويزات سهب 

الورد فاس 22222 فاس املغرب.
السيد بوزريدة  عصام عنوانه(ا) 
تاونات  تيسة  عائشة  عين  مركز 

22222 تاونات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بوزريدة  حسن عنوانه(ا) 
رقم 2 بلوك 1 تجزئة اللويزات سهب 

الورد فاس 22222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
)2 شتن23  بساريخ  االبسدائية بساونات  

2)2) تحت رقم 226.

11(I

cabinet aux services des affaires

ARFALUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

ARFALUM شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 181 
زنقة الزرقطوني حي الح ري ارفود  - 

22))5 ارفود املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
14271

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ARFALUM

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 
اشغال االلومنيوم

مقاول في اشغال الحدادة.
عنوان املقر االجس اعي : رقم 181 
زنقة الزرقطوني حي الح ري ارفود  - 

22))5 ارفود املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
علوي  يوسصي  بلغيت  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
علوي  يوسصي  بلغيت  السيد 
زنقة الزرقطوني   147 عنوانه(ا) رقم 
ارفود   5((22 ارفود  الح ري  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
علوي  يوسصي  بلغيت  السيد 
زنقة الزرقطوني   147 عنوانه(ا) رقم 
ارفود   5((22 ارفود  الح ري  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 14271.

112I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 STE TANASRT TRAV SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد ع ارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
 STE TANASRT TRAV SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

ايت حدو تغبالت  - ))477 زاكورة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(65

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TANASRT TRAV SARL AU

البناء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املخسلصة 

*بيع مواد البناء 

* املساومة.

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زاكورة   477((  - ايت حدو تغبالت  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد مح د ايت خي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د ايت خي عنوانه(ا) 

ايطاليا  29214 ايطاليا  ايطاليا .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح د ايت خي عنوانه(ا) 

ايطاليا  29214 ايطاليا  ايطاليا 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

21 شتن23  بساريخ  االبسدائية بزاكورة  

2)2) تحت رقم -.

114I

ETS BEN aaouinate 

MEMSM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
MEMSM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
الحسن الثاني اقامة ابو الصرج 

الزمامرة - 22)4) الزمامرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MEMSM
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

امليكانيكية والصيانة الصناعية
واملعدات  اآلالت  إفالح 

امليكانيكية.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الصرج  ابو  اقامة  الثاني  الحسن 

الزمامرة - 22)4) الزمامرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد مصطصي ابوغرة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مصطصي ابوغرة عنوانه(ا) 

شارع الحسن الثاني اقامة ابو الصرج 

الزمامرة 22)4) الزمامرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصطصي ابوغرة عنوانه(ا) 

شارع الحسن الثاني اقامة ابو الصرج 

الزمامرة 22)4) الزمامرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ  بنور   بسيدي  االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 2758.

115I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

MKH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 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

MKH TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار أوالد 

يشو ج اعة السواكن  - 162)9 

القصر الكبي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(649

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MKH  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.TRANS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين لحساب الغي2.
عنوان املقر االجس اعي : دوار أوالد 
 9(162  - السواكن   ج اعة  يشو 

القصر الكبي2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : سصيان  املخنت2  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سصيان  املخنت2  السيد 
دوار أوالد يشو ج اعة السواكن ق 
القصر الكبي2   9(162 سوق الطلبة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  سصيان  املخنت2  السيد 
دوار أوالد يشو ج اعة السواكن ق 
القصر الكبي2   9(162 سوق الطلبة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  االبسدائية بالقصر الكبي2  

شتن23 2)2) تحت رقم 276.

116I

ع ر بلغريب

FES TRIOMPHE
إعالن مسعدد القرارات

ع ر بلغريب
75 شارع الحسي ة مكاتب االطلس 

الطابق الثالث املكسب 1) ، 22222، 
فاس املغرب

FES TRIOMPHE »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

الي2موك الشقة رقم9 ع ارة رقم 12 
ليدو - 22222 فاس املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«
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رقم السقييد في السجل السجاري: 
.22715

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  28 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الحصص  من  حصة   1222 هبة  
نبيل املسيح  االجس اعية من السيد 

إلى السيد سصيان املسيح
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  بند 
مايلي: تحول الشركة من شركة ذات 
إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد
على  ينص  الذي   :6-7 رقم  بند 
مايلي: تعديل توزيع الحصص لسصبح 
كاألتي:  افبح السيد سصيان املسيح 
ي سلك :222) حصة اجس اعية براس 

مال : 22.222) درهم
على  ينص  الذي   :(6 رقم  بند 
املسيح  نبيل  السيد  اسسقالة  مايلي: 
 FES TRIOMPHE من تسيي2 شركة  
على السيد سصيان املسيح  مع ابقاء 

مسي2ا واحدا للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   17 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 221).
117I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

KHILA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 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

KHILA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار أوالد 
مونس ج اعة السواكن - 162)9 

القصر الكبي2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(642

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 KHILA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRANS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين لحساب الغي2.
عنوان املقر االجس اعي : دوار أوالد 
 9(162  - السواكن  ج اعة  مونس 

القصر الكبي2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
اكحيلة  املطلب  عبد  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
اكحيلة  املطلب  عبد  السيد 
عنوانه(ا) دوار اوالد مونس السواكن 
القصر الكبي2   9(162 سوق الطلبة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
اكحيلة  املطلب  عبد  السيد 
عنوانه(ا) دوار اوالد مونس السواكن 
القصر الكبي2   9(162 سوق الطلبة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  االبسدائية بالقصر الكبي2  

شتن23 2)2) تحت رقم 272.
118I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

 ADIL GLOBAL
DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة 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

 ADIL GLOBAL DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

األندلس م/د اقامة نزار ط 1 ش 5 - 
152)9 القصر الكبي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(651

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ADIL  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.GLOBAL DISTRIBUTION
السوزيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 

بصصة عامة.
- نقل املواد الغذائية.

ج يع   ، عام  بشكل  السجارة   -
،ت ثيل  والسغليف  السعبئة  املنسجات 

ج يع املنسجات.
- اإلسسي2اد والسصدير..

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - 5 1 ش  األندلس م/د اقامة نزار ط 

152)9 القصر الكبي2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : الش23  عادل  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

حي  السيد عادل الش23 عنوانه(ا) 

 5 ش   1 األندلس م/د اقامة نزار ط 

152)9 القصر الكبي2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي  السيد عادل الش23 عنوانه(ا) 

 5 ش   1 األندلس م/د اقامة نزار ط 

152)9 القصر الكبي2 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بساريخ  االبسدائية بالقصر الكبي2  

شتن23 2)2) تحت رقم 277.

119I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

ROVANORD TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 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

ROVANORD TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار أوالد 

بن عياد ج اعة السواكن - 162)9 

القصر الكبي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(645
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ROVANORD TRANS
نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين لحساب الغي2.
عنوان املقر االجس اعي : دوار أوالد 
 9(162  - بن عياد ج اعة السواكن 

القصر الكبي2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد العزيز بغداد :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
بغداد  العزيز  عبد  السيد 
دوار أوالد بن عياد ج و ق  عنوانه(ا) 
القصر الكبي2   9(162 سوق الطلبة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
بغداد  العزيز  عبد  السيد 
دوار أوالد بن عياد ج و ق  عنوانه(ا) 
القصر الكبي2   9(162 سوق الطلبة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  االبسدائية بالقصر الكبي2  

شتن23 2)2) تحت رقم 274.
1(2I

 GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

succursale KSAR EL KEBIR

ALKASRIA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة 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

ALKASRIA TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي السالم 
م ن زنقة 4) رقم 47 - الطابق األول- 

- 152)9 القصر الكبي2 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALKASRIA TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين لحساب الغي2.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
السالم م ن زنقة 4) رقم 47 - الطابق 
األول- - 152)9 القصر الكبي2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد عادل القنصودي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد عادل القنصودي عنوانه(ا) 
  47 رقم   (4 زنقة  ن  م  السالم  حي 

152)9 القصر الكبي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عادل القنصودي عنوانه(ا) 
  47 رقم   (4 زنقة  ن  م  السالم  حي 

152)9 القصر الكبي2 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  االبسدائية بالقصر الكبي2  

شتن23 2)2) تحت رقم 275.
1(1I

dalha interim

AIPTEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

dalha interim
 (22BD Emile Zola Casablanca
 203BD Emile Zola Casablanca،

20042، CASABLANCA maroc
AIPTEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 
السقدم GH 2-17 الطابق الساني 
سيدي ال23نو�صي الدارالبيضاء -، 
2622) الدارالبيضاء - 2622) 

الدارالبيضاء  مغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472(57
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AIPTEC
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 
معدات  في  السجارة  و  تسبيت  فناع 

تكنولوجية للصالحة و الصناعة.
عنوان املقر االجس اعي : مج وعة 
الساني  الطابق   GH (-17 السقدم 
 ،- الدارالبيضاء  ال23نو�صي  سيدي 
 (2622  - الدارالبيضاء   (2622

الدارالبيضاء  مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 822   : السيد مح د امين الحيل 

حصة بقي ة 82.222 درهم للحصة .

22) حصة    : السيدة مريم كرما 

بقي ة 2.222) درهم للحصة .

 822  :  السيد مح د امين الحيل 

بقي ة 122 درهم.

بقي ة   (22  : السيدة مريم كرما 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

الحيل  امين  مح د  السيد 

 ( البيضاء  باب  مج وعة  عنوانه(ا) 

ال23نو�صي  سيدي   6 رقم   27 ع ارة 

الدارالبيضاء    (2622 الدارالبيضاء 

مغرب.

عنوانه(ا)  كرما  مريم  السيدة 

 27 ع ارة   ( مج وعة باب البيضاء 

رقم 6 سيدي ال23نو�صي الدارالبيضاء 

2622) الدارالبيضاء مغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحيل  امين  مح د  السيد 

 ( البيضاء  باب  مج وعة  عنوانه(ا) 

ال23نو�صي  سيدي   6 رقم   27 ع ارة 

الدارالبيضاء   (2622 الدارالبيضاء 

مغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

1((I

STE GEST CLA COM SARL

STE B.D.2K 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 B.D.(K SARL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي القدس 

شارع 6  رقم 45 الطابق االول 
سيدي ال23نو�صي الدار البيضاء - 

2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

467929
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.B.D.(K SARL
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغي2
البناء و االشغال املخسلصة.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق   45 رقم    6 شارع  القدس 
االول سيدي ال23نو�صي الدار البيضاء 

- 2222) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد خالد بن داللة :  52 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
 52   : داللة  بن  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد خالد بن داللة عنوانه(ا) 
تنغي2   45822 تنغي2  النيف  مركز 

املغرب.
السيد مح د بن داللة عنوانه(ا)   
 45822 تنغي2  النيف  خطارة  قصر 

تنغي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد خالد بن داللة عنوانه(ا) 
تنغي2   45822 تنغي2  النيف  مركز 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 741799.

1(2I

EXPERFIN

BY CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXPERFIN
شارع واد سبو، 22 إقامة جوهرة 
رقم )، األلصة، الحي الحسني ، 
2))2)، الدار البيظاء املغرب

BY CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 22 شارع 
واد سبو   اقامة جوهرة رقم )، األ 
لصة. - 2))2) الدار البيظاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472121
 (2 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BY  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONSTRUCTION
نصائح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مجال  في  والهندسة  تص ي ات   ،

الهندسة املدنية.
22 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
األ   ،( اقامة جوهرة رقم  واد سبو   

لصة. - 2))2) الدار البيظاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
922 حصة    : السيد خلصي أمين 

بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد خلصي مح د :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد خلصي أمين عنوانه(ا) شارع 
لوزان   1224   1224  ،17 دومورج 

سويسرا.
عنوانه(ا)  مح د  خلصي  السيد 
حي أ لف   ،(2 رقم   ، حي الورد زنقة 

2))2) الدار البيظاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد خلصي أمين عنوانه(ا) شارع 
لوزان   1224   1224  ،17 دومورج 

سويسرا
عنوانه(ا)  مح د  خلصي  السيد 
حي أ لف   ،(2 رقم   ، حي الورد زنقة 

2))2) الدار البيظاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم -.
1(4I

BURCICA

TECHEZ SOLUTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BURCICA
)42 زنقة مصطصى املعاني املكسب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 
2612)، الدار البيضاء املغرب

TechEZ Solutions شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية ابن 
تاشصين ، مكسب رقم 2 ، مبنى 6 عين 
برجا  - 2)22) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
467725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TechEZ Solutions

نشر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

،تطويرها  وتص ي ها  ال23مجيات 

،تكاملها  ،تنصيذها  ،تسويقها 

وتخصيصها للشركات

،إنساج  ،تص يم  دراسة   -

ال23امج  ج يع  وتسويق  ،استشارة 

املعلوميات  تكنولوجيا  ومنسجات 

والهاتف واملراقبة عن ُبعد باإلضافة 

ذات  السدريب  ع ليات  ج يع  إلى 

الصلة؛

- اسسي2اد وتصدير كافة املنسجات 

املسعلقة بنشاط الشركة

- املشاركة املباشرة أو غي2 املباشرة 

للشركة في ج يع الع ليات السجارية 

أو الصناعية التي قد تكون مرتبطة 

إنشاء  خالل  من  الشركة،  لغرض 

أو  لل ساه ات  جديدة  شركات 

األوراق  الرعاية أو االكسساب أو شراء 

االجس اعية،  الحقوق  أو  املالية 

في  االتحاد  أو  السحالف  أو  االندماج 

املشاركة أو غي2 ذلك؛

املعامالت  ج يع  عام،  وبشكل   -

أو  الصناعية  أو  السجارية  أو  املالية 

أن  ي كن  التي  العقارية  أو  املنقولة 

غي2  أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  تكون 

مباشر بهدف الشركة ومن املرجح أن 

تعزز ن وها وتطورها.
عنوان املقر االجس اعي : زاوية ابن 

تاشصين ، مكسب رقم 2 ، مبنى 6 عين 

برجا  - 2)22) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (2.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 52   : الص د  رقيق عبد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 122   : عطيف  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 52   : ح ادي  هللا  رزق  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  عطيف  مح د  السيد 

اقامة الصردوس ع ارة و طابق 5 شقة 

 (2(72 15 شارع ابن تاشصين ع ب  

الدار البيضاء املغرب.

السيد رزق هللا ح ادي عنوانه(ا) 
اسيل تجزئة القا�صي بلوك 2 رقم 16  

42252 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الص د  عبد  رقيق  السيد 
 21 منار  إقامة   52 رقم  عنوانه(ا) 
زهر حي  زنقة أبو عالء   2( 21 ش  ط 

البيضاء  الدار   (2262 املستشصيات 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 741614.

1(5I

METREK COMPTA PRO

BREKSIA TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

BREKSIA TRANS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الصسح 
زنقة ام البنين رقم 2)1 - 52)14 

سيدي يحيى املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(227

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

219) تقرر حل  2) شتن23  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ    BREKSIA TRANS

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

اإلجس اعي حي الصسح زنقة ام البنين 
يحيى  سيدي   14(52  -  1(2 رقم 

املغرب نتيجة ل : مشروع فاشل.

و حدد مقر السصصية ب حي الصسح 
 14(52  -  1(2 رقم  البنين  ام  زنقة 

سيدي يحيى املغرب. 
و عين:

و  الخضراوي  أس اء   السيد(ة) 
البنين  ام  زنقة  الصسح  حي  عنوانه(ا) 
رقم 2)1 52)14 سيدي يحيى املغرب 

ك صصي (ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسيدي سلي ان  بساريخ 22 
أكسوبر 219) تحت رقم 219)/49).
1(6I

ste al moustakbal conseil

 STE EL MAHDI SADEQY
TRANS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc

 STE EL MAHDI SADEQY TRANS
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 41 
بلوك تجزئة فدوى فاس فاس - 

22222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62582

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE EL : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

 MAHDI SADEQY TRANS SARL
.AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
املسنوعة-السداول- نقل البضائع.

 41 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
 - فاس  فاس  فدوى  تجزئة  بلوك 

22222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد املهدي الصادقي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد املهدي الصادقي عنوانه(ا) 
 22222 تاونات  القرية  االلصة  حي 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد املهدي الصادقي عنوانه(ا) 
 22222 تاونات  القرية  االلصة  حي 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   2( بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 242).

1(7I

GLOFID

ESPACE EDIFICATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOFID
196 شارع السصي2 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 2222)، الدار 
البيضاء املغرب

ESPACE EDIFICATION  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  شقة 
 C2A - ( طابق أر�صي 12 قطعة

2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. ESPACE EDIFICATION

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسنوعة أو إنشائية.

شقة    : االجس اعي  املقر  عنوان 

 C(A -  ( قطعة   12 أر�صي  طابق 

2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد املصطصى تيكنيني :  1.522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 2.522   : السيدة نسي ة بنعباية 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

تيكنيني  املصطصى  السيد 
االيوي  مو�صى  زنقة   22 عنوانه(ا) 

البيضاء  الدار  بوركون   2 شقة 

2222) الدار البيضاء املغرب.

السيدة نسي ة بنعباية عنوانه(ا) 

229 شارع السصي2 بن عائشة الطابق 

2 الشقة  11 ص س البيضاء 2222) 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

تيكنيني  املصطصى  السيد 
االيوي  مو�صى  زنقة   22 عنوانه(ا) 

البيضاء  الدار  بوركون   2 شقة 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744864.

1(8I
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LABRASS MULTISERVICES SARL

DTRAVLAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 1) شارع االمي2 موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

DTRAVLAY شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

يث2ب رقم 7) حي السعاون العيون  - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

21525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف23اير   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DTRAVLAY

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخدمات  أشغال   - املسعددة  البناء 

عامة .

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - حي السعاون العيون    (7 يث2ب رقم 

72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : الدليمي   سالم  أح د  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الدليمي   سالم  أح د  السيد 
عنوانه(ا) بلوك 26 رقم 29 حي موالي 
 72222 رشيد الشطر األول العيون  

العيون  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الدليمي   سالم  أح د  السيد 
عنوانه(ا) بلوك 26 رقم 29 حي موالي 
 72222 رشيد الشطر األول العيون  

العيون  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

19 مارس  بساريخ  االبسدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 799.

1(9I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

BAYANE DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

22 شارع سيدي مح د ، 15222، 

الخ يسات املغرب

BAYANE DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة رقم 

ف 28 السجزئة االجس اعية الصالحية 

الخ يسات - 15222 الخ يسات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7992

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BAYANE DISTRIBUTION

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املشروبات الغازية.

عنوان املقر االجس اعي : تجزئة رقم 

السجزئة االجس اعية الصالحية   28 ف 

الخ يسات   15222  - الخ يسات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : بوشتى  الرحالي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوشتى  الرحالي  السيد 

الخ يسات   15422 املركز  وملاس 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  بوشتى  الرحالي  السيد 

الخ يسات   15422 املركز  وملاس 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالخ يسات   االبسدائية 

أبريل 217) تحت رقم 127.

122I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

ANZAR et AMON
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT

CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR

 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

ANZAR et AMON شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 

رقم 1 ، ملكية«باهيا XXIII« ، زنقة 

موالي رشيد الطابق الخامس  شقة 

رقم )4 ، جيليز ، مراكش - 42222 

مراكش  املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1226(1

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   (2(2 يوليوز   15 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ    ANZAR et AMON

وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

 ،  1 رقم  مكسب  اإلجس اعي  مقرها 

موالي  زنقة   ،  »XXIII ملكية«باهيا 

رشيد الطابق الخامس  شقة رقم )4 

مراكش    42222  - مراكش   ، جيليز   ،

املغرب نتيجة ل : - ركود إقسصادي

- عدم القدرة على الحصول على 

فرص في سوق الشغل .

مكسب  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

زنقة   ،  »XXIII ملكية«باهيا   ،  1 رقم 

موالي رشيد الطابق الخامس  شقة 

 42222  - ، مراكش  ، جيليز   4( رقم 

مراكش   املغرب. 

و عين:

السيد(ة) طه   بوزرارة   و عنوانه(ا) 

مراكش.   ،  122 رقم   ، ب   2 املسي2ة 

42222 مراكش  املغرب ك صصي (ة) 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

مكسب   : بالسصصية  املسعلقة  الوثائق 

زنقة   ،  »XXIII ملكية«باهيا   ،  1 رقم 

موالي رشيد الطابق الخامس  شقة 

رقم )4 ، جيليز ، مراكش

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   22 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115128.

121I
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CAPITALIS

PARADECARE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAPITALIS
زنقة صحراوي ع ارة الصحراوي 

رقم ٣٥ الطابق ٦ ، 2692)، 
CASABLANCA MAROC

PARADECARE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 19 ابو 
ع ر الحارث الطابق االول مرس 

السلطان  - 2242) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472(55

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PARADECARE
 , اسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 
تصدير , بيع , نشر و توزيع املعدات و 
االجهزة  الطبية بالج لة و السقسيط.
ابو   19  : االجس اعي  املقر  عنوان 
مرس  االول  الطابق  الحارث  ع ر 
البيضاء  الدار   (2242  - السلطان  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 422.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
التهامي  الوزاني  مليكة  السيدة 
درهم   1.222 بقي ة  حصة   (22   :

للحصة .
التهامي  الوزاني  زينب  السيدة 
درهم   1.222 بقي ة  حصة   (22   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

التهامي  الوزاني  مليكة  السيدة 
بكاطيل بولو   7 زنقة   15( عنوانه(ا) 
2)24) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
التهامي  الوزاني  زينب  السيدة 
بكاطيل بولو   7 زنقة   15( عنوانه(ا) 
2)24) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
التهامي  الوزاني  مليكة  السيدة 
بكاطيل بولو   7 زنقة   15( عنوانه(ا) 
)242) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
التهامي  الوزاني  زينب  السيدة 
بكاطيل بولو   7 زنقة   15( عنوانه(ا) 
)242) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 744128.
12(I

2POINTS CONSULTING

NOHA PRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

2POINTS CONSULTING
 RUE DIXMUDE  1ER 5

  ETAGE APPT 2  BENJDIA
 CASABLANCA ، 20610،

CASABLANCA MAROC
NOHA PRO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي )1 زنقة  
ف23ي بوج عة الطابق األول الشقة 

رقم 6   - 2222) الدار البيضاء 
املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.215527
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 يونيو   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :
(ة) الصوفي مح د  تصويت السيد 

222 حصة اجس اعية من أفل 222 
نور الدين  (ة)  السيد  حصة لصائدة  

كرموش بساريخ 18 يونيو 2)2).
العث اني  (ة)  السيد  تصويت 
من  اجس اعية  حصة   222 يوسف 
(ة)  السيد  222 حصة لصائدة   أفل 
يونيو   18 نور الدين كرموش بساريخ 

.(2(2
السوراوي نور  (ة)  تصويت السيد 
من  اجس اعية  حصة   224 الدين 
(ة)  السيد  224 حصة لصائدة   أفل 
يونيو   18 نور الدين كرموش بساريخ 

.(2(2
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 12 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 729122.
122I

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA

FROID CHEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIDUCIAIRE MOHAMMEDIA
 lot wafa residence el 199

 mouahidine appartement a2 ،
28820، mohammedia maroc

FROID CHEL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة رامي 
زنقة سبسة الطابق الثاني مكسب رقم 

8  - 2262) الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري -.
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
املؤرخ في )1 ف23اير 215) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»اقامة رامي زنقة سبسة الطابق الثاني 
مكسب رقم 8  - 2262) الدار البيضاء 
ع ارة   172 »شقة رقم  إلى  املغرب« 
اقامة جود انصيس   ( 19 مكرر جزئ 

- 8815) املح دية  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية باملح دية  بساريخ 12 يونيو 

215) تحت رقم 852.
124I

شركة الحسي ة لالستشارات ش.م.م

HYGIENE  RIF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الحسي ة لالستشارات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
hygiene  rif شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

بوغرمان بني بوعياش  الحسي ة  
AL HOCEIMA 2(222 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.hygiene  rif
فناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصابون 
توزيع و بيع مواد النظافة .

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الحسي ة   بوعياش   بني  بوغرمان 

AL HOCEIMA 2(222 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : الهاري  الياس  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 1222  : الهاري   الياس  السيد   

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  الهاري   الياس  السيد 

اوعلي  يوسف  ايت  سواني  دوار 

 AL HOCEIMA  2(222 الحسي ة  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الهاري   الياس  السيد 

اوعلي  يوسف  ايت  سواني  دوار 

 AL HOCEIMA  2(222 الحسي ة  

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 547.

125I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE PVCAL.SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

STE PVCAL.SAHARA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الحسني، شارع الطاح، رقم 1555، 

الداخلة. - 72222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16122

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PVCAL.SAHARA

فناعة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم  تجهيزات  وتركيب 

اسسي2اد  عامة،  تجارة  والبيصي�صي، 

وتصدير..

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 ،1555 رقم  شارع الطاح،  الحسني، 

الداخلة. - 72222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد مصطصى البناح 

حصة بقي ة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مصطصى البناح عنوانه(ا) 

الداخلة 72222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصطصى البناح عنوانه(ا) 

الداخلة 72222 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  االبسدائية بوادي الذهب  

شتن23 2)2) تحت رقم 688.

126I

FIDORO MULTI-SERVICES

 KARIM MALIKA
TRANSPORT LOGISTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

 KARIM MALIKA TRANSPORT

LOGISTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

السالم، شارع امليناء، رقم 8، 

الداخلة. - 72222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 KARIM MALIKA TRANSPORT

.LOGISTIQUE

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لصائدة الغي2..

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 ،8 رقم  امليناء،  شارع  السالم، 

الداخلة. - 72222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد اغيلس عبد الكريم :  522 

حصة بقي ة 122,22 درهم للحصة .

 522   : بولحديد  مليكة  السيدة 

حصة بقي ة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الكريم  عبد  اغيلس  السيد 

الدار   (718( النوافر  عنوانه(ا) 

البيضاء املغرب.

السيدة مليكة بولحديد عنوانه(ا) 

البيضاء  الدار   (718( النوافر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الكريم  عبد  اغيلس  السيد 

الدار   (718( النواضر  عنوانه(ا) 

البيضاء املغرب

السيدة مليكة بولحديد عنوانه(ا) 

البيضاء  الدار   (718( النوافر 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  االبسدائية بوادي الذهب  

شتن23 2)2) تحت رقم 689.

127I

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

BARKAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE HM COMPTA SNC

 RUE NAPLES IMMEUBLE

 DAWHA E/S N°6 ، 90000،

TANGER MAROC

BARKAB شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشصين الطابق الثاني 
رقم 2  - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BARKAB

تصنيع   -  : غرض الشركة بإيجاز 

االغلصة من الكارطون والورق

املواد  وتسويق  اسسي2اد   -

الصيدالنية والسج يل.

شارع   5  : عنوان املقر االجس اعي 

الثاني  الطابق  تاشصين  ابن  يوسف 
رقم 2  - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد عبد العالي كعب 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
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السيد عبد العالي كعب عنوانه(ا) 
اقامة الزموري ) ع ارة نادية رقم 8)  

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عبد العالي كعب عنوانه(ا) 
اقامة الزموري ) ع ارة نادية رقم 8)  

92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (8 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22282).

128I

sacompta sarl au

  D’IMMOBILIER ET 
 D’AMÉNAGEMENT SARL

AU
إعالن مسعدد القرارات

sacompta sarl au
44) شارع الجيش امللكي ميسور ، 

52)22، ميسور املغرب

  D’IMMOBILIER ET 

 D’AMÉNAGEMENT SARL AU
»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
موالي يوسف  ميسور -بوملان  

52)22 ميسور  املغرب .
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.7(7

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
217) تم اتخاذ  5) غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
من  الشركة  تس ية  تغي2  مايلي: 
 IMMOBILIER ALAE TGR شركة 
 D’IMMOBILIER ET شركة   الي 

D’AMENAGEMENT SARL AU
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تصويت حصص (تصويت 1222 حصة 
الشيخ العبدالوي الي  لصائدة السيد  
السيد العبدالوي عبد السالم  بقي ة 

122 درهم  للحصة ) .

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تعين مسي2 جديد للشركة (تم 
العبدالوي  عبدالسالم  السيد  تعين 
  D’IMMOBILIER ET مسي2ا لشركة 

D’AMÉNAGEMENT SARL AU
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
على  ينص  الذي   :( رقم  بند 
االسم  الشركة  ستسخذ  مايلي: 
 D’IMMOBILIER ET« السالي: 
(D’AMENAGEMENT (S.A.R.L AU
على  ينص  الذي   :1(-( رقم  بند 
مايلي: يدير الشركة السيد عبداالوي 
عبد السالم بصصسه مديًرا للشركة ، 
وي نحهم الصالحيات الكاملة إلدارة 

الشركة وإدارتها لصت2ة غي2 محدودة
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
مائة  ب بلغ  املال  رأس  تحديد  تم 
مقسم   ، درهم   (100،000) ألف 
 (122) بقي ة    حصة   (1222) إلى  
بالكامل  مدفوعة   ، منها  لكل  درهم 
ب ا يتناسب مع  ومخصصة للشركاء 
عبد  للسيد   - منهم:  كل  مساه ات 

االوي عبد السالم (1222)حصة   
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   25 بساريخ  االبسدائية ببوملان  

217) تحت رقم 217)/26).
129I

HORICOM

MOSJIL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
MOSJIL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل ) 

ع ارة 7 تجزئة الزرهونية توسيع 4 - 
52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
52487

 17 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. MOSJIL
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
 ( محل   : عنوان املقر االجس اعي 
ع ارة 7 تجزئة الزرهونية توسيع 4 - 

52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 622.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :
املصطصى  بصراوي  السيد 
موالي  تجزئة   (45 رقم  عنوانه(ا) 
 52222 سعيد  سيدي  مسعود 

مكناس املغرب.
الجياللي  البصراوي  السيد 
عنوانه(ا) رقم )12 النصر 2 52222 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
املصطصى  بصراوي  السيد 
موالي  تجزئة   (45 رقم  عنوانه(ا) 
 52222 سعيد  سيدي  مسعود 

مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 512).
142I

HORICOM

FRODIK IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

FRODIK IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 147 

جناح 6 الطابق األول تجزئة قرطبة 

- 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52529

 19 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FRODIK IMMOBILIER

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
عنوان املقر االجس اعي : رقم 147 

جناح 6 الطابق األول تجزئة قرطبة - 

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

222.222.) درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد هاللي حسن عنوانه(ا) رقم 

 52222 تجزئة قرطبة   6 قطاع   147

مكناس املغرب.

عنوانه(ا)  عبد هللا  هاللي  السيد 
قرطبة  تجزئة   6 قطاع   147 رقم 

52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد هاللي حسن عنوانه(ا) رقم 

 52222 تجزئة قرطبة   6 قطاع   147

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   22 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 1)5).

141I
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DRIEB & ASSOCIES

CGT DISTRIBUTION AUTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DRIEB & ASSOCIES
 N° 62 BD DE LA RESISTANCE
 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،
20110، CASABLANCA MAROC
 CGT DISTRIBUTION AUTO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6)، شارع 
مرس السلطان، الطابق األول، 
الرقم 2  - 2122) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4729(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CGT  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DISTRIBUTION AUTO
غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والخارج  املغرب  من  كل  في  الشركة 

لصائدتها او لصائدة الغي2:
تصنيع وإنساج السجاد ؛  •

ملحقات  ج يع  اسسي2اد   •
السيارات وإنساجها وتوزيعها واالتجار 

بها ؛
السصنيع،  الخياطة،   •
وتسويق  وشراء  واسسي2اد  النسيج، 

ج يع أنواع السجاد.
ج يع  تحت  النسيج   •
وطريقة  والنسيج  النسج  أشكاله، 
الطبيعية  املنسوجات  فنع 
وتشغيل  وتصنيع   ، واالفطناعية 

ج يع الوحدات ؛

املنسجات  ج يع  اسسي2اد   •

واملواد الخام الالزمة لسحقيق هدف 

الشركة.

ج يع  على  الحصول   •

براءات االخت2اع والعالمات السجارية 

في  تقع  التي  والع ليات  والت2اخيص 

إطار الغرض املذكور أعاله وحيازتها 

ولحساب الشركة الخاص؛

شكل  أي  تحت  املشاركة   •

كان في الشركات واملقاوالت؛

وج يع املعامالت السجارية   •

أو الصناعية أو املنقولة أو العقارية 

املسعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

تعزز  قد  التي  أو  الشركة  بغرض 

توسعها وتطويرها. 

عنوان املقر االجس اعي : 6)، شارع 

مرس السلطان، الطابق األول، الرقم 

2  - 2122) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : الوناني  ج ال  السيد 

حصة بقي ة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الوناني  ج ال  السيد 

 1 الطابق  سانس  سان  زنقة   ،21

الدار   (2(52 بلصدير   1 الشقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الوناني  ج ال  السيد 

 1 الطابق  سانس  سان  زنقة   ،21

الدار   (2(52 بلصدير   1 الشقة 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744769.

14(I

sacompta sarl au

STE G.I.L
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

sacompta sarl au
44) شارع الجيش امللكي ميسور ، 

52)22، ميسور املغرب
STE G.I.L شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 IMM  وعنوان مقرها اإلجس اعي
 42 ,APPT N 8, LOT RIHANE

 ,IBN ROCHD 3 VN MEKNES -
MEKNES 50010 املغرب راس الها 

122222.22 درهم .
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.42585

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 أكسوبر   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبد  لجدل   (ة)  السيد  تصويت 
1.222 حصة اجس اعية من  الكريم  
السيد  لصائدة   حصة   1.222 أفل 
(ة) عبدالسالم  عبد االوي  بساريخ 17 

أكسوبر 218).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
19 أكسوبر  بساريخ  السجارية ب كناس  

218) تحت رقم 218)/4224.
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ACCOMPT CONSULTING

MARAM DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
MARAM DISTRIBUTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي )1 طريق 
)2 ب هاشمي ميلود حي األندلس  - 

62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
25527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MARAM DISTRIBUTION
توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية واملنسجات الصحية
تاجر.

عنوان املقر االجس اعي : )1 طريق 
 - )2 ب هاشمي ميلود حي األندلس  

62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 MARAM الشركة 
حصة   DISTRIBUTION :  1.222

بقي ة 122 درهم للحصة .
 : بنقاشور  عبدالرح ان  السيد   

1222 بقي ة 122.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
بنقاشور  عبدالرح ان  السيد 
اوالد  البوريمي  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 

سسوت 922)6  زايو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
بنقاشور  عبدالرح ان  السيد 
اوالد  البوريمي  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 

سسوت 922)6  زايو املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1841.

144I
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AUDEC EXPERTISE

MD REFRIGERATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,((2
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
MD REFRIGERATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 CITY وعنوان مقرها اإلجس اعي

 TOWER, 21, RUE DE BAPAUME
 ETAGE 6 N°31  - 20000
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472691

 (( عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MD  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.REFRIGERATION
 FROID ET : غرض الشركة بإيجاز
 CLIMATISATION, ENTRETIEN

.DE MACHINE FRIGORIFIQUE
 CITY  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 TOWER, (1, RUE DE BAPAUME
 ETAGE 6 N°21  - (2222

.CASABLANCA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 JEAN CEDRIC JEAN السيد 
 122 بقي ة  حصة   MARY :  452

درهم للحصة .
 MD REFRIGERATION الشركة 
 122 FRANCE( :  52) حصة بقي ة 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

 JEAN CEDRIC السيد 
 RUE  2 عنوانه(ا)   JEAN MARY
 GEOGETTE CLAUS 91(22

.ATHIS-MONS FRANCE
 MD REFRIGERATION الشركة 
 RUE  2 عنوانه(ا)   ((FRANCE
 GEOGETTE CLAUS 91(22

.ATHIS-MONS FRANCE
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 JEAN CEDRIC السيد 
 RUE  2 عنوانه(ا)   JEAN MARY
 GEOGETTE CLAUS 91(22

ATHIS-MONS FRANCE
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

145I

CABINET FINANCE ET CONSEIL

FININORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

CABINET FINANCE ET CONSEIL
1)  اقامة ريني شارع ابن مرحل 

الطابق ) رقم 5 طنجة ، 72221، 
طنجة املغرب

FININORD شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
اسطنبول رقم 5 توابل تطوان  

2)922 تطوان املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.177(5

العام  الج ع  ب قس�صى 
غشت   (5 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   (2(2
درهم«   152.222.222« قدره  ب بلغ 
إلى  درهم«   12.222.222« من  أي 
طريق  عن  درهم«   152.222.222«
الشركة  ديون  مع  مقافة  إجراء    :

املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
22 شتن23  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2)2) تحت رقم 1745.

146I

STRAVISCO

TRAMOZAK SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إعالن بسأسيس شركة
TRAMOZAK SARL

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   (2(2 يوليوز     14 بساريخ 
املسؤولية  ذات  الشركة  تأسيس 

املحدودة امل يزة كالسالي:
TRAMOZAK SARL :التس ية 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة

تنظيف   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والصناعية.  السجارية  املباني  ج يع 
والسجريد  األرضيات  و  األسطح 
والسل يع واألع ال املخسلصة.السنظيف 
والقطارات  والسيارات  الداخلي 
تصريغ   - واألماكن الخارجية الخافة 
النصايات العامة ( املنزلية والصناعية) 
والصناديق  الق امة  علب  وإزالة 
الغسيل وتنظيف  الج اعية وغسل 
بيع  الع ل.  نهاية  في  املباني  واجهات 
منسجات السنظيف-مكافحة الصئ2ان-
تنظيف  الصحي-األنابيب-  الصرف 
الطرق واملركبات ومواقف السيارات- 
ج يع  والسصدير.تجارة  االسسي2اد 

املنسجات وامللحقات واآلالت الخ... 
بيع قطع غيار ج يع املركبات ذات 
املكسبية  اللوازم  األرضية.  املحركات 
الحدائق  تنظيف املكاتب و فيانتها. 

ورعاية النبات. 
السجارية  الع ليات  كل  عامة 
والصالحية  والعقارية  والصناعية 
أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  واملالية 
أعاله.  املذكورة  باألشياء  مباشر  غي2 
غي2  أو  مباشرة  أي مشاركة  وكذلك 
في  األشكال  من  شكل  بأي  مباشرة 
الشركات التي تسعى لسحقيق أهداف 

م اثلة.

عنوان مقرها االجس اعي : القدس 
2 مج وعة 4 رقم 22 تازة

الشركة  مال  رأس  مبلغ 
على  مقس ة  درهم   122222.22:
درهم   122.22 ب  حصة   1222

للحصة كالسالي :
السيد مح د الوربا مغربي مزداد 
حامل  بسازة   21/12/1995 بساريخ 
 56847(Zرقم الوطنية  للبطاقة 
الساكن ب القدس 2 مج وعة 2 رقم 

79 تازة ب 522 حصة.
مغربي  بوشيوع  زكرياء  السيد 
 (9/12/1995 بساريخ  مزداد 
الوطنية  للبطاقة  حامل  بسازة 
القدس  ب  الساكن   62192(Zرقم
 522 تازة ب   22 رقم   4 مج وعة   2

حصة.
وعين : 

ك سي2  الوربا  مح د  السيد 
للشركة.

من  الشركة  تأسست  التي  املدة 
اجلها 99 سنة

باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
االبسدائية بسازة بساريخ 7)/2/28)2) 

رقم السقييد في السجل 5472 

147I

COMPTA DAY SERVICES

S.B.E.E
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

S.B.E.E SARL AU
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية                 
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
S.B.E.E  : تس ية الشركة

مكسب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدراسات واألبحاث-
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شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
2)غشت بالد سلطانة الطابق الثاني 
2222) بني مالل  91 بني مالل -  رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
تاريخ  من  ابسداء  99سنة  الشركة: 

تأسيسها النهائي.
 122.222 الشركة:  رأس ال 

درهم، مقسم كالسالي
السيد فالح خبي2 : 1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
عنوانه(ا)  فالح  خبي2  السيد 
بني   6 رقم   1 بلوك  الحسني  تجزئة 

مالل 2222) بني مالل املغرب.
مسي2 الشركة ملدة غي2 محدودة و 

تصبح ملزمة بسوقيعه  -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ببني مالل بساريخ 2) يوليوز 
2)2) تحت رقم 295 رقم السقييد في 

السجل السجاري : 7))12
148I

ste destmar

MEGAINDUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste destmar
 place roudani rue abdellah el

 habti rsd al qods n°34, tanger ،
90000، tanger maroc

MEGAINDUS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي لوت 

فلورنسيا، رقم 9، شقة 7،  الطابق4  
طريق الرباط Tanger 90000 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
864(1

ب قس�صى  عقد عرفي مؤرخ في 15 
القانون  إعداد  تم   (218 يناير  من 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MEGAINDUS
اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أدوات  و  الصناعية  اآلالت  وتوزيع 

القياس.
لوت   : االجس اعي  املقر  عنوان 
فلورنسيا، رقم 9، شقة 7،  الطابق4  
طريق الرباط Tanger 92222 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد محسن مح د  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 1222  : السيد محسن مح د    

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد محسن مح د  
شارع مهات ا غاندي اقامة رضا طابق 

) شقة Tanger 92222  2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  مح د  محسن  السيد 
شارع مهات ا غاندي اقامة رضا طابق 

) شقة 2  92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بطنجة  بساريخ 5) من يناير 

218) تحت رقم 199288.
149I

FOREVER MANAGEMENT

STE PRO SAID BTP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOREVER MANAGEMENT
الحرية 1 رقم 186 املح دية ، 

8822)، املح دية املغرب
STE PRO SAID BTP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 65 

 LOT VIADICCI ETG 1 APPT
 DROIT AIN HARROUDA
 MOHAMMEDIA - 28830

املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(4(79
ب قس�صى  عقد عرفي مؤرخ في 12 
تم إعداد القانون   (219 من شتن23 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PRO SAID BTP
بإيجاز  الشركة  غرض 
 CONSTRUCTION  :
 M E T A L L I Q U E S

((ENTREPRENEUR DE
 PLAFONNEUR OU   

( PLATERIER (ENTREPRENEUR
 TRAVAUX                                     
 DIVERS OU CONSTRUCTIONS

 65  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 LOT VIADICCI ETG 1 APPT
 DROIT AIN HARROUDA
 MOHAMMEDIA - (8822

املح دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد بناوي عبد املجيد :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 السيد بناوي عبد املجيد : 1222 

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
املجيد  عبد  بناوي  السيد 
عنوانه(ا) رقم 215 تجزئة واد الدهب 
الرشيدية 8822) الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

املجيد  عبد  بناوي  السيد 
عنوانه(ا) رقم 215 تجزئة واد الدهب 

الرشيدية 8822) الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

من   17 بساريخ  االبسدائية باملح دية  

شتن23 219) تحت رقم 1461.

152I

ات انية وداد

 CABINET
 TOPOGRAPHIQUE

HAMDAOUI C.T.H SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ات انية وداد

 AV 79 79 شارع مح د الخامس

 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة

 CABINET TOPOGRAPHIQUE

  HAMDAOUI C.T.H SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

46 واجهة النخلة 1 شارع الجيش 

امللكي  رقم 46 واجهة النخلة 1 

شارع الجيش امللكي  42222 قلعة 

السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 CABINET TOPOGRAPHIQUE

. HAMDAOUI C.T.H SARL AU
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مكسب   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الهندسة الطبوغرافية و الخ23ة.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الجيش  شارع   1 النخلة  واجهة   46
 1 النخلة  واجهة   46 رقم  امللكي  
قلعة   42222 امللكي   الجيش  شارع 

السراغنة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.462.222 درهم، مقسم كالسالي:
افل   : السيد الح داوي ادريس 

تجاري بقي ة 1.462.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
ادريس  الح داوي  السيد 
عنوانه(ا) حي الهناء 1 رقم 5) 42222 

قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
ادريس  الح داوي  السيد 
عنوانه(ا) حي الهناء 1 رقم 5) 42222 

قلعة السراغنة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ 14 
يوليوز 2)2) تحت رقم 2)2)/129.
151I

CORPORATE AUDIT GROUP

FIN-FLOUSS.COM
إعالن مسعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم )) ، 2222)، 

casablanca maroc
FIN-FLOUSS.COM »شركة  

املساه ة«
وعنوان مقرها االجس اعي: زاوية 

شارع موالي يوسف و شارع أنصا - 
2222) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.157217
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   (2(2 يونيو   (2 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :.1 رقم  قرار 
اسسقالة  على  املصادقة  مايلي: 
 Mohamed Farid TOUIMI السيد 
BEN JELLOUN من منصبه كعضو 
عام  مدير  ورئيس  اإلدارة  مجلس 

الشركة
قرار رقم ).: الذي ينص على مايلي: 
االخسيار بين طريقسين مل ارسة اإلدارة 

العامة
على  ينص  الذي   :.2 رقم  قرار 
بن  حرمة  علي  السيد  تعيين  مايلي: 
بابانا كعضو ب جلس اإلدارة و رئيس 

مجلس االدارة
قرار رقم 4.: الذي ينص على مايلي: 
 Saad BENHAYOUN تعيين السيد 

SADAFI مديرا عاما للشركة
قرار رقم 5.: الذي ينص على مايلي: 

تعديل القانون األسا�صي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
على  ينص  الذي   :17 رقم  بند 
مايلي: تغيي2 املادة 17 (اإلدارة العامة) 

من القانون األسا�صي للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 729266.

15(I

F.M CONSULTING

تينك فاست بارتنيرز ش.ذ.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC
تينك فاست بارتني2ز ش.ذ.م.م 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 8, 
الطابق الثالث, شارع الزرقطوني,59, 

الدارالبيضاء. - 2222) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

22(2(5

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (215 غشت   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تينك   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

فاست بارتني2ز ش.ذ.م.م.

غرض الشركة بإيجاز : االستث ار 

وتسيي2 محصظة شركة،

شراء، بيع وإدارة ج يع السندات 

املالية وأي حيازة فوائد،

املباشر  غي2  أو  املباشر  التسيي2 

ومراقبة كل شركة ،

بج يع  والقيام  دراسة 

االستث ارات،

للشركات  واالستشارة   املساعدة 

السابعة وج يع الشركات األخرى ،

ج يع  وتقييم  استشارة  دراسة، 

األجنبية  الشركات  إنشاء  ع ليات 

أوالوطنية،

الع ليات  ج يع  وع وما 

املالية،  السجارية،  الصناعية، 

املنقوالت أو العقارات التي قد تسعلق 

بشكل مباشر أو غي2 مباشر باألشياء 

املذكورة أعاله..
 ,8 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق الثالث, شارع الزرقطوني,59, 

الدارالبيضاء. - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 992   : الشركة يالو سسون كبسال 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 12   : حجوي  فوفيا  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

كبسال  سسون  يالو  الشركة 

الزرقطوني،  شارع   ،59 عنوانه(ا) 

الطابق السالث، رقم 8 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

السيدة فوفيا حجوي عنوانه(ا) 

مح د   ،(7 رقم  املخنزة،  تجزئة 

الرباط    12172  12 كلم  الخامس، 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

معوني  أمين  مح د  السيد 

طريق مح د   12 الرباط،  عنوانه(ا) 

السوي�صي   مرنيسية  تقاطع  الغازي، 

12172 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 216) تحت رقم -.

152I

F.M CONSULTING

صواما أنفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

فواما أنصيست  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ك ال بارك 

سنت2، ع ارة أ« رقم 2)، الطابق 

الرابع، تقاطع شارع الراشيدي مع 

شارع الزرقسوني  - 8812) املح دية 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(5727

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : فواما 

أنصيست .
اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

وإدارة األفول العقارية؛
غي2  أو  مباشر  بشكل  االستث ار 
مباشر في أي ع ل أو شركة، أو شركة 

ذات غرض مشابه أو مرتبط؛
املنسجات  ج يع  وبيع  شراء 

واألفناف املسعلقة بغرض الشركة؛
تشغيل وتطوير أي أفل تجاري، 
فلة  ذات  وكالة  أو  إيداع  مكسب 

بغرض الشركة؛
الخدمات  كافة  تقديم 
واملساعدات السقنية بكافة أشكالها؛

املشاركة باس ها أو في شراكة في 
أو  العامة  العروض  طلبات  ج يع 

الخافة؛
أخذ، شراء، اسسغالل وبيع ج يع 
شهادات اإلضافة،  براءات االخت2اع، 

الت2اخيص والعالمات السجارية؛
الع ليات  ج يع  وع وما   
املالية،  السجارية،  الصناعية، 
املنقوالت أو العقارات التي قد تسعلق 
بشكل مباشر أو غي2 مباشر باألشياء 

املذكورة أعاله.
ك ال   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بارك سنت2، ع ارة أ« رقم 2)، الطابق 
مع  الراشيدي  شارع  تقاطع  الرابع، 
8812) املح دية   - شارع الزرقسوني  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : الشركة وفا دمانتنونس 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
الشركة وفا دمانتنونس عنوانه(ا) 
رقم  أ«  ع ارة  سنت2،  بارك  ك ال 
شارع  تقاطع  الرابع،  الطابق   ،(2
الزرقسوني   شارع  مع  الراشيدي 

8812) املح دية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد يوسف بوجناح عنوانه(ا) 

اقامة حياة زنقة الحوز املح دية   4

8822) املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 794.

154I

F.M CONSULTING

زاݣو ديزاين

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

F.M CONSULTING

 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54

 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC

زاݣو ديزاين شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 42) 149، 

بلوك ب، حسنية II، العالية، - 

8822) املح دية املغرب.

تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.12511

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 مارس   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

عبدالواحد   (ة)  السيد  تصويت 

1.652 حصة اجس اعية من  فريكان 

أفل 1.652 حصة لصائدة  السيد (ة) 

عي�صى باري بساريخ 25 مارس 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 (2 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم )76.

155I

ETABLISSEMENT GHAITI

AMAL GANDOUZE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

شارع العركوب رقم 21 ، 72222، 

الداخلة املغرب

AMAL GANDOUZE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الشيخ ولد مح د بكار رقم 22 - 

72222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

15922

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AMAL : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.GANDOUZE

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

ووحدات  ومطعم  مقهى  وتسيي2 
م ول  خدمات  وتقديم  فندقية 

الحصالت.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 -  22 رقم  بكار  مح د  ولد  الشيخ 

72222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

السيد املهدي ابن الطاهر :  522 

درهم   52.222,22 بقي ة  حصة 

للحصة .

 522   : السيد ايوب ابن الطاهر 

درهم   52.222,22 بقي ة  حصة 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الطاهر  ابن  املهدي  السيد 

) شارع الشيخ  عنوانه(ا) حي املسي2ة 

بن اح د 72222 الداخلة املغرب.

السيد ايوب ابن الطاهر عنوانه(ا) 

الداخلة   72222  11 حي املنتزه رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الطاهر  ابن  املهدي  السيد 

) شارع الشيخ  عنوانه(ا) حي املسي2ة 

بن اح د 72222 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ  االبسدائية بوادي الدهب  

يوليوز 2)2) تحت رقم 2)2)/)55.

156I

STE FURAMIC SARL

 STE L’ART AUX HEURES
SARL A/U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الصسواكي وابن الخطيب 

ع ارة مخساري الطابق 6 رقم الشقة 

2 ، 62222، وجدة املغرب

 STE L’ART AUX HEURES SARL

A/U  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية شارع 

احصي2 و زنقة ابن عبد املالك رقم 42  

- 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

25487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. L’ART AUX HEURES SARL A/U

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

مقهى ..مطعم..محل حلويات ...
زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املالك  ابن عبد  شارع احصي2 و زنقة 
رقم 42  - 62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عباوي يحي  :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد عباوي يحي  عنوانه(ا) زاوية 

املالك  ابن عبد  شارع احصي2 و زنقة 

 62222    4 شقة رقم   1 ع ارة رقم 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عباوي يحي  عنوانه(ا) زاوية 

املالك  ابن عبد  شارع احصي2 و زنقة 

 62222    4 شقة رقم   1 ع ارة رقم 

وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   21 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1816.

157I

HI GEST SARL AU

 COMPTOIR AGRICOLE
CHARKAOUA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HI GEST SARL AU
رقم 12 حي الرجا فاهلل النخيل 

الش الي ، 42262، مراكش املغرب

 COMPTOIR AGRICOLE

CHARKAOUA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1 

دوار النعي2ات اوالد سلي ان ج اعة  

تافساشت  - 44222 الصويرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5229

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 COMPTOIR AGRICOLE  :

.CHARKAOUA

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املدخالت الصالحية.
 1 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

دوار النعي2ات اوالد سلي ان ج اعة  

تافساشت  - 44222 الصويرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد املجيدي سصيان 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد املجيدي سصيان عنوانه(ا) 

 42222   1292 رقم  الجنوبي  أزلي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد املجيدي سصيان عنوانه(ا) 

 42222   1292 رقم  الجنوبي  أزلي 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

12 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم )17.
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F.M CONSULTING

ش.ر.د نكوص
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.M CONSULTING
 BD RAHAL EL MESKINI

 2EME ETAGE APPT.2 N°54
 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA MAROC
ش.ر.د نكوص شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 2 طريق 

ايت أرير شارع موالي يوسف، 
الدارالبيضاء  - 2262) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469219

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : ش.ر.د 

نكوص.
اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتوزيع معدات املطابخ املهنية؛
الصناعية  الغاليات  فناعة 

وغاليات الصوالذ املقاوم للصدأ؛
تسويق معدات املطاعم والصنادق 

واملطاعم االحت2افية؛
املعدات  ج يع  وبيع  شراء 

املسسخدمة في النشاط أعاله؛
الخدمات  كافة  تقديم 
واملساعدات السقنية بكافة أشكالها؛
تصنيع أفران املخابز واملعجنات؛

ج يع  وفيانة  افالح  تركيب، 
للصنادق  االسسغالل  معدات 

واملطاعم؛

مه ا  الع ليات  ج يع  وع وما 

املالية  االقسصادية،  طبيعتها  كانت 

املذكورة  والسجارية املسعلقة باألشياء 

أخرى م اثلة أو  أعاله أو أي أشياء 

من املحس ل أن تيسر،   ، ذات فلة 

بشكل مباشر أو غي2 مباشر ، الهدف 

الذي تسعى إليه الشركة أو امسدادها 

أو تطويرها. 

طريق   2  : عنوان املقر االجس اعي 

يوسف،  موالي  شارع  أرير  ايت 

الدارالبيضاء  - 2262) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : هرادي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  هرادي  مح د  السيد 

) تجزئة ديار الساملية م س  الساملية 

)1 الدارالبيضاء  25 شقة  )2 ع ارة 

2192) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  هرادي  مح د  السيد 

) تجزئة ديار الساملية م س  الساملية 

)1 الدارالبيضاء  25 شقة  )2 ع ارة 

2192) الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 17214.

159I

كابي وك

OPERFECT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كابي وك

2) زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 

2272)، الدارالبيضاء املغرب

 OPERFECT SARL AU
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 شارع 
عبد هللا بن ياسين الطابق 7 رقم 2 
مبنى بيلدون الدار البيضاء - 2222) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
458959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف23اير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OPERFECT SARL AU
االسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

و السصدير.
شارع   5  : عنوان املقر االجس اعي 
 2 رقم   7 عبد هللا بن ياسين الطابق 
مبنى بيلدون الدار البيضاء - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 (22.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 (.222   : السيد ح زة الحاف�صي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد ح زة الحاف�صي عنوانه(ا) 
سال  لعيايدة  عبدهللا  سيدي  حي 

11216 سال املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ح زة الحاف�صي عنوانه(ا) 
سال  لعيايدة  عبدهللا  سيدي  حي 

11216 سال املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

مارس 2)2) تحت رقم 722222.
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كابي وك

NOVODIS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كابي وك

2) زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 

2272)، الدارالبيضاء املغرب

NOVODIS SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

لحسن ويدر, الطابق 1 الشقة )1 

اقامة الحرية الدار البيضاء - 52)2) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

454899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NOVODIS SARL AU

االسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

و السصدير.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 1( الشقة   1 الطابق  ويدر,  لحسن 

اقامة الحرية الدار البيضاء - 52)2) 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد مح د بزنكاض 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د بزنكاض عنوانه(ا) 
نور  اقامة  الخطاب  بن  ع ر  حي 
 (2542 18 البيضاء  الع ارة س رقم 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مح د بزنكاض عنوانه(ا) 
نور  اقامة  الخطاب  بن  ع ر  حي 
 (2542 18 البيضاء  الع ارة س رقم 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يناير 2)2) تحت رقم 8912)7.
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ات انية وداد

NOIX GOLD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ات انية وداد
 AV 79 79 شارع مح د الخامس
 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة
NOIX GOLD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار نواجي 

لحول فنهاجة  دوار نواجي لحول 
فنهاجة  42222 قلعة السراغنة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4282
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 NOIX  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.GOLD SARL
تجارة في   : غرض الشركة بإيجاز 

الصواكه الجافة .
عنوان املقر االجس اعي : دوار نواجي 
لحول  نواجي  دوار  فنهاجة   لحول 

السراغنة  قلعة   42222 فنهاجة  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد اح د بوجو عنوانه(ا) دوار 

قلعة   42122 نواجي لحول فنهاجة 

السراغنة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  بوجو   اح د  السيد 

 42122 دوار نواجي لحول فنهاجة  

قلعة السراغنة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ 4) 

يوليوز 2)2) تحت رقم 2)2)/156.

16(I

ات انية وداد

 MOUKRIM MATERIAUX DE

CONSTRUCTION SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ات انية وداد

 AV 79 79 شارع مح د الخامس

 MED V، 43000، EL KELAA

SRAGHNA قلعة السراغنة

 MOUKRIM MATERIAUX DE

CONSTRUCTION SARL  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

اوالد علي اوالد مسعود  دوار اوالد 

علي اوالد مسعود  42222 قلعة 

السراغنة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4127
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 MOUKRIM MATERIAUX DE

. CONSTRUCTION SARL
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.
عنوان املقر االجس اعي : دوار اوالد 
علي اوالد مسعود  دوار اوالد علي اوالد 
السراغنة  قلعة   42222 مسعود  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد الجياللي مكرم  
دوار اوالد علي اوالد مسعود  42222 

قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  السيد الجياللي مكرم  
دوار اوالد علي اوالد مسعود  42222 

قلعة السراغنة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ 12 

غشت 2)2) تحت رقم 2)2)/171.
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IMEXFID

TARADI BATIMENT SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IMEXFID
 RTE MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
TARADI BATIMENT SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

الصصاء 51 شارع رحال املسكيني 

الطابق الثالث رقم 12 - 2252) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TARADI BATIMENT SARL

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلصة أو اع ال بناء.

إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املسكيني  رحال  شارع   51 الصصاء 

الطابق الثالث رقم 12 - 2252) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : العالوي  السيد عبد هللا 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : قدور  ايت  خالد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا العالوي عنوانه(ا) 
عين   7 رقم   8 املزابيين بلوك ا زنقة 

الشق البيضاء 2472) الدار البيضاء 

املغرب.

السيد خالد ايت قدور عنوانه(ا) 

القا�صي  اوالد  املزابيين  عسيقة  دوار 
 (2472 16 عين الشق البيضاء  رقم 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد هللا العالوي عنوانه(ا) 

عين   7 رقم   8 املزابيين بلوك ا زنقة 

الشق البيضاء 2472) الدار البيضاء 

املغرب

السيد خالد ايت قدور عنوانه(ا) 

القا�صي  اوالد  املزابيين  عسيقة  دوار 

 (2472 16 عين الشق البيضاء  رقم 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 742222.

164I

tensiftconsultant

BOUSANIKT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

tensiftconsultant

املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46222، آسصي املغرب

BOUSANIKT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 92) 

حي يعقوب املنصور معاريف 

الدارالبيضاء - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.86549

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (219 شتن23   17 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   (.252.222«

»952.222.) درهم« إلى »5.222.222 

القي ة  رفع    : طريق  عن  درهم« 

اإلس ية لألسهم املوجودة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

أكسوبر 219) تحت رقم 716976.

165I

tensiftconsultant

MAROSTONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

tensiftconsultant
املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسصي املغرب

MAROSTONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي سيدي 
املكي سواقة طريق والد عبو برشيد - 

برشيد 6452) املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.8(79

العام  الج ع  ب قس�صى 
يونيو   12 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 
الشركة  رأس ال  رفع  تم   (219
درهم«   12.222.222« قدره  ب بلغ 
إلى  درهم«   6.522.222« من  أي 
طريق  عن  درهم«   16.522.222«
لألسهم  اإلس ية  القي ة  رفع    :

املوجودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بساريخ  االبسدائية ب23شيد  

219) تحت رقم 957.
166I

PwC Advisory

 PLANASA PEPINIERE
MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسي2 جديد للشركة

PwC Advisory
 lot 57, Tour CFC, étage 19,
 Quartier Casa Anfa, Hay

 Hassani, Casablanca, Maroc ،
20250، Casablanca Maroc

Planasa Pepiniere Maroc  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

 Ameur وعنوان مقرها اإلجس اعي
 Seflia Douar Ouled Bourahma
 Domaine Ex Francois Olivier

 Km 5 Avant Sidi Yahia Du
 Gharb, Kénitra - 14000 Kenitra

.Maroc
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تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري -.

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تعيين  تم   (2(2 ماي   11 في  املؤرخ 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسي2 

  Brickmann Michael Matthias

ك سي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

رقم  تحت   (2(2 يوليوز   (8

.((9111(2214886

167I

مكسب الرياني لل حاسبة

سلفا موطو كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الرياني لل حاسبة

شارع مح د داود رقم22)  تطوان ، 

92242، تطوان املغرب

سلصا موطو كار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د الخراز زنقة عطارد رقم 91  - 

92222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

سلصا   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

موطو كار.

بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشراء الدراجات النارية.

الجديدة  السيارات  وشراء  بيع   -
واملسسع لة

- االسسي2اد والسصدير.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -   91 مح د الخراز زنقة عطارد رقم 

92222 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السدهومي  اس اعيل  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السدهومي  اس اعيل  السيد 
رقم  بنونة  مح د  شارع  عنوانه(ا) 

287 92222 تطوان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السدهومي  اس اعيل  السيد 
رقم  بنونة  مح د  شارع  عنوانه(ا) 

287 92222 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
6) غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 282).

168I

كابي وك

LEASS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كابي وك
2) زنقة شونيي الدارالبيضاء ، 
2272)، الدارالبيضاء املغرب

LEASS SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 2)  زنقة 
بوريد الطابق 22,رقم 25 الصخور 
السوداء, الدار البيضاء - 92)2) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 LEASS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SARL
االسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

و السصدير
تقديم الوجبات الجاهزة.

2)  زنقة  عنوان املقر االجس اعي : 
الصخور   25 22,رقم  الطابق  بوريد 
 (2(92  - البيضاء  الدار  السوداء, 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   522   : السيد ايلي الرملي 

بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد بوس ر طوني روبي2 :  522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد ايلي الرملي عنوانه(ا) زنقة 
نورماندي ع ارة نورماندي 4) طابق 
5 شقة 7 الدار البيضاء 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
روبي2  طوني  بوس ر  السيد 
زنقة املحطة ابو س رة ب  عنوانه(ا) 
ل ج,ج ف بعبدا   1222 بعبدا لبنان.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ايلي الرملي عنوانه(ا) زنقة 
نورماندي ع ارة نورماندي 4) طابق 
5 شقة 7 الدار البيضاء 2222) الدار 

البيضاء املغرب
روبي2  طوني  بوس ر  السيد 
زنقة املحطة ابو س رة ب  عنوانه(ا) 

ل ج,ج ف بعبدا  1222 بعبدا لبنان
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم )74227.
172I

FIDUBAC SARL

IBRAX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)16مكرر شارع يوسف ابن تاشصين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
IBRAX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اوالد 
لحسن الناظور - 222)6  الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(2425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
.IBRAX : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها
-تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحبوب والبقوليات
املنسجات  وتصدير  -اسسي2اد 

االستهالكية الكبي2ة
االستهالكية  املنسجات  -توزيع 

الكبي2ة.
: حي اوالد  عنوان املقر االجس اعي 
الناظور    6(222  - الناظور  لحسن 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد مح د ابراهيمي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
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السيد مح د ابراهيمي عنوانه(ا) 
الناظور   17 رقم  لحسن  اوالد  حي 

222)6  الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح د ابراهيمي عنوانه(ا) 
الناظور   17 رقم  لحسن  اوالد  حي 

222)6  الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 21 شتن23 

2)2) تحت رقم 952).

171I

tensiftconsultant

LAMAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

tensiftconsultant

املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46222، آسصي املغرب

LAMAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي كيلوميت2 

12 طريق بوسكورة 129 سيدي 

معروف الدارالبيضاء كيلوميت2 12 

طريق بوسكورة 129 سيدي معروف 

الدارالبيضاء )718) الدارالبيضاء 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(7(5(1

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (219 أكسوبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لعناني  اح د  (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   577

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.6(7

أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
لعناني  رشيد  (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   577

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.52(

أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219

لعناني  كري ة  (ة)  السيد  تصويت 
88) حصة اجس اعية من أفل 88) 
الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

لعناني بساريخ 21 أكسوبر 219).
لعناني  مح د  (ة)  السيد  تصويت 
577 حصة اجس اعية من أفل )75 
الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

لعناني بساريخ 21 أكسوبر 219).
فسيحة يوسصي  (ة)  تصويت السيد 
256 حصة اجس اعية من أفل 256 
الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

لعناني بساريخ 21 أكسوبر 219).
يامنة امجالف  (ة)  تصويت السيد 
475 حصة اجس اعية من أفل 475 
الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

لعناني بساريخ 21 أكسوبر 219).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

نون23 219) تحت رقم 719779.
172I

tensiftconsultant

LAPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

tensiftconsultant
املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسصي املغرب
LAPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 92) 
حي يعقوب املنصور معاريف 
الدارالبيضاء 92) حي يعقوب 
املنصور معاريف الدارالبيضاء 
2222) الدارالبيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(7(5(5
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (219 أكسوبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لعناني  اح د  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   1.21(
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.21(
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219

لعناني  رشيد  (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   1.21(

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.21(

أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219

لعناني  كري ة  (ة)  السيد  تصويت 

526 حصة اجس اعية من أفل 526 

الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

لعناني بساريخ 21 أكسوبر 219).

لعناني  مح د  (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   1.21(

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.21(

أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219

فسيحة يوسصي  (ة)  تصويت السيد 

5)6 حصة اجس اعية من أفل 5)6 

الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

لعناني بساريخ 21 أكسوبر 219).

يامنة امجالف  (ة)  تصويت السيد 

822 حصة اجس اعية من أفل 822 

الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

لعناني بساريخ 21 أكسوبر 219).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

نون23 219) تحت رقم 719778.

174I

tensiftconsultant

BOUSANIKT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

tensiftconsultant

املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46222، آسصي املغرب

BOUSANIKT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 92) 

حي يعقوب املنصور معاريف 

الدارالبيضاء 92) حي يعقوب 

املنصور معاريف الدارالبيضاء 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.86549

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (219 أكسوبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لعناني  اح د  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   6.11(
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   15.71(
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
لعناني  رشيد  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   6.11(
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   14.(1(
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
لعناني  كري ة  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   2.256
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   2.256
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
لعناني  مح د  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   6.11(
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   8.(1(
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
فسيحة يوسصي  (ة)  تصويت السيد 
أفل  من  اجس اعية  حصة   2.775
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   2.775
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
يامنة امجالف  (ة)  تصويت السيد 
أفل  من  اجس اعية  حصة   5.222
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   5.222
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

نون23 219) تحت رقم 719776.
175I

tensiftconsultant

GENIMACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

tensiftconsultant
املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسصي املغرب
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GENIMACO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي كيلوميت2 
12 طريق بوسكورة 129 سيدي 
معروف الدارالبيضاء - )718) 

الدارالبيضاء املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(7(629

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (219 أكسوبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لعناني  اح د  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   2.461
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   9.761
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
لعناني  رشيد  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   2.461
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   9.211
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
لعناني  كري ة  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   1.722
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.722
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
لعناني  مح د  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   2.461
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   4.511
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
فسيحة يوسصي  (ة)  تصويت السيد 
أفل  من  اجس اعية  حصة   (.127
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   (.127
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
يامنة امجالف  (ة)  تصويت السيد 
أفل  من  اجس اعية  حصة   (.852
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   (.852
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

نون23 219) تحت رقم 719775.
176I

tensiftconsultant

MARO STONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

tensiftconsultant

املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46222، آسصي املغرب

MARO STONE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي سيدي 

املكي سواقة طريق والد عبو برشيد - 

برشيد 6452) املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8(79

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (219 أكسوبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لعناني  اح د  (ة)  السيد  تصويت 

حصة اجس اعية من أفل   18.722

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   45.86(

أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219

لعناني  رشيد  (ة)  السيد  تصويت 

حصة اجس اعية من أفل   18.722

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   41.419

أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219

لعناني  كري ة  (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   9.252

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   9.252

أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219

لعناني  مح د  (ة)  السيد  تصويت 

حصة اجس اعية من أفل   18.722

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   41.419

أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219

فسيحة يوسصي  (ة)  تصويت السيد 

حصة اجس اعية من أفل   11.552

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   11.552

أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219

يامنة امجالف  (ة)  تصويت السيد 
حصة اجس اعية من أفل   15.422
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   15.422
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون23   27 بساريخ  ب23شيد   االبسدائية 

219) تحت رقم 2248.
177I

CORPORATE AUDIT GROUP

MEDICPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم )) ، 2222)، 

casablanca maroc
MEDICPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 28 زنقة 
املستشصيات , حي املستشصيات  - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.((6(61

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (2(2 يوليوز   (1 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»122.222 درهم« أي من »222.222 
عن  درهم«   422.222« إلى  درهم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 7)7444.
178I

CORPORATE AUDIT GROUP

DIGITALY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
445, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم )) ، 2222)، 

casablanca maroc

DIGITALY شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

أنديسبارك،  بناية 12، الطريق 

الثالثية 1215، سيدي مومن 

أنديسبارك،  بناية 12، الطريق 

الثالثية 1215، سيدي مومن 

2222) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.28(657

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تقرر حل  12 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

DIGITALY  مبلغ رأس الها 222.222 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

الطريق   ،12 بناية  أنديسبارك،  

مومن  سيدي   ،1215 الثالثية 

الطريق   ،12 بناية  أنديسبارك،  

الثالثية 1215، سيدي مومن 2222) 

الدار البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

لسحقيق  فرص  أو  إمكانيات  وجود 

الهدف االجس اعي.

 ،422 السصصية ب   مقر  و حدد 

شارع الزرقطوني، الطابق السادس، 

الدار   (2222  - بالزا  بيزنيس  إقامة 

البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد(ة) مح د فاضل   بنونة و 
السالم  القصبة حي  زنقة  عنوانه(ا) 

املغرب  البيضاء  الدار   (2222

ك صصي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املسعلقة بالسصصية 

الطابق  الزرقطوني،  شارع   ،422   :

الدار  بالزا  بيزنيس  إقامة  السادس، 

البيضاء

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 4)7444.

179I
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ACP

DAR DELI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACP
 RUE AHMED ENNACIRI 7
 CASABLANCA ، 200000،

CASABLANCA MAROC
DAR DELI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 64 شارع 

غاندي الدار البيضاء - 2222) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469862

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 DAR  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DELI
-اسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 
وتوزيع وبيع منسجات األطع ة املعلبة 

و معدات الطهي
-مقهى.

64 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
غاندي الدار البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
الصا�صي   جلون  بن  نهلة  السيدة 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الصا�صي  جلون  بن  نهلة  السيدة 
انصا  الكورنيش  حدائق  عنوانه(ا) 
2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الصا�صي   جلون  بن  نهلة  السيدة 
انصا  الكورنيش  حدائق  عنوانه(ا) 
2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

182I

ACP

DERMOSKILLS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACP
 RUE AHMED ENNACIRI 7
 CASABLANCA ، 200000،

CASABLANCA MAROC
DERMOSKILLS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 64 شارع 
غاندي الدار البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469627

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DERMOSKILLS

مركز   -:  : بإيجاز  الشركة  غرض 

السج يل  بالج ال وعالجات  للعناية 
تعزز  التي  الرعاية  خدمات  وج يع 

الرفاهية ; 

بيع  و  توزيع  و  -اسسي2اد 

السج يل  مسسحضرات 

واملسسحضرات الصيدالنية….

64 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

غاندي الدار البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الصا�صي   جلون  بن  نهلة  السيدة 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الصا�صي  جلون  بن  نهلة  السيدة 

انصا  الكورنيش  حدائق  عنوانه(ا) 

2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الصا�صي   جلون  بن  نهلة  السيدة 

انصا  الكورنيش  حدائق  عنوانه(ا) 

2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

181I

سيك ا جيستيون

 STE RAHAL MINE DE SEL
GEMME

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سيك ا جيستيون

شارع مح د الخامس م ر ت كروت 
رقم 1 ورزازات، 45222، ورزازات 

املغرب

 STE RAHAL MINE DE SEL

GEMME شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوارتلوين 

ازاغار امينولون امغران ورزازات - 

45222 ورزازات  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12965/56(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RAHAL MINE DE SEL GEMME

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخسلصة

نقل البضائع للغي2

اسسخراج امللح الحية .

عنوان املقر االجس اعي : دوارتلوين 

 - ورزازات  امغران  امينولون  ازاغار 

45222 ورزازات  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : اعصي2   عي�صى  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اعصي2   عي�صى  السيد 

امغران  امينولون  ازاغار  دوارتلوين 

ورزازات 45222 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  اعصي2   عي�صى  السيد 

امغران  امينولون  ازاغار  دوارتلوين 

ورزازات 45222 ورزازات املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات  بساريخ 8) غشت 

2)2) تحت رقم -.

18(I

Medall Project

SOFTISSIME MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل مكان فرع تابع للشركة

Medall Project

 AGADIR AGADIR، 80000،

 AGADIR - IDA OU TANANE

املغرب

SOFTISSIME MAROC »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

 1ER وعنوان مقرها االجس اعي

 ETAGE N° 2 PARTIEL 3267

 BV CASABLANCA HAY

 MOHAMMADI AGADIR -

 80000 AGADIR - IDA OU

TANANE املغرب.

»تحويل مكان فرع تابع للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.42425

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

تقرر   (2(2 ف23اير   1( في  املؤرخ 

لشركة  تابع  فرع  مكان  تحويل 

من    SOFTISSIME MAROC

 RESIDENCE SHEHRAZAD 2.5

 EME ETAGE N°(( PALMIERS

البيضاء  الدار   -  -  CASABLANCA

 1ER ETAGE N° ( إلى  املغرب 

 PARTIEL 2(67 BV CASABLANCA

 HAY MOHAMMADI AGADIR

 AGADIR 82222 AGADIR - IDA

OU TANANE املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   12 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 1221.

182I

tensiftconsultant

ANFA STONE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

tensiftconsultant
املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسصي املغرب

ANFA STONE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي سيدي 
املكي سواقة طريق والد عبو برشيد - 

6452) برشيد املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.9481

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (219 أكسوبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لعناني  اح د  (ة)  السيد  تصويت 
125 حصة اجس اعية من أفل 95) 
الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

لعناني بساريخ 21 أكسوبر 219).
لعناني  رشيد  (ة)  السيد  تصويت 
125 حصة اجس اعية من أفل 72) 
الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

لعناني بساريخ 21 أكسوبر 219).
لعناني  كري ة  (ة)  السيد  تصويت 
 69 أفل  من  اجس اعية  حصة   69
الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

لعناني بساريخ 21 أكسوبر 219).
لعناني  مح د  (ة)  السيد  تصويت 
125 حصة اجس اعية من أفل 172 
الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

لعناني بساريخ 21 أكسوبر 219).
فسيحة يوسصي  (ة)  تصويت السيد 
 84 أفل  من  اجس اعية  حصة   84
الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

لعناني بساريخ 21 أكسوبر 219).
يامنة امجالف  (ة)  تصويت السيد 
)11 حصة اجس اعية من أفل )11 
الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

لعناني بساريخ 21 أكسوبر 219).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
نون23   27 بساريخ  ب23شيد   االبسدائية 

219) تحت رقم 2249.
184I

NEW BG

NEW BG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW BG
 BL 11 N°16 RUE MARRAKECH
 QI AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC
NEW BG شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

 BL 11 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 N°16 RUE MARRAKECHQI
 AGADIR - 80000 AGADIR

MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
428111(2211(98

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 NEW  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.BG
 VENTE  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.D’ARTICLES EMBALLAGES
 BL 11  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 N°16 RUE MARRAKECHQI
 AGADIR - 82222 AGADIR

.MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : ANS 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :
 BENNOUNA السيد 
 BLOC E عنوانه(ا)   NOURDDINE
 N°(86 CITEE AL HOUDA  82222

.AGADIR MAROC

والعائلية  الشخصية  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

 BENNOUNA السيد 
 BLOC عنوانه(ا)   NOURDDINE
 E N°(86 AL HOUDA AGADIR

82222 AGADIR MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (2 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 67)42.

185I

CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL EL AZDI

SALINERA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIRE FAISSAL
EL AZDI

98)  شارع التهامي الوزاني اقامة 
أماني  رقم 21 تطوان ، 92222، 

تظوان املغرب
SALINERA MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي سيدي 

البهروري، طريق س سة جنان 
العطاوي - 92222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(7265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SALINERA MAROC
غرض الشركة بإيجاز : اسسي2اد و 
مواد   ، توزيع املواد الغدائية املعلبة 

السنظيف، السلصيف.
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حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

سيدي البهروري، طريق س سة جنان 

العطاوي - 92222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد سصيان الجنياري :  5.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد سصيان الجنياري عنوانه(ا) 

 (2 رقم   12 درب  أفغانسسان  شارع 

92222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سصيان الجنياري عنوانه(ا) 

 (2 رقم   12 درب  أفغانسسان  شارع 

92222 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

4) غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم )27).

186I

FIDUBAC SARL

MPB NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

)16مكرر شارع يوسف ابن تاشصين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

MPB NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املطار 

مقر 42)1 نظارة أوقاف الناظور - 

222)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(2422

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MPB  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.NEGOCE

مقاول   -  : غرض الشركة بإيجاز 

بناء

- اسسي2اد مواد البناء.

عنوان املقر االجس اعي : حي املطار 

 - الناظور  نظارة أوقاف   1(42 مقر 

222)6 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الحصيظ  عبد  الشامي  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الحصيظ  عبد  الشامي  السيد 

الشابي  القاسم  ابو  شارع  عنوانه(ا) 

الناظور    6(222 الناظور   142 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحصيظ  عبد  الشامي  السيد 

الشابي  القاسم  ابو  شارع  عنوانه(ا) 

الناظور    6(222 الناظور   142 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 21 شتن23 

2)2) تحت رقم 951).

187I

tensiftconsultant

CODEMACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

tensiftconsultant
املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسصي املغرب

ذات  شركة   CODEMACO
املسؤولية املحدودة

 (92 اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
معاريف  املنصور  يعقوب  حي 
الدارالبيضاء - 2222)  الدارالبيضاء 

املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(7(525

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (219 أكسوبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
لعناني  اح د  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   (.884
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   8.124
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
لعناني  رشيد  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   (.884
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   7.529
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
لعناني  كري ة  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   1.44(
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.44(
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
لعناني  مح د  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   (.884
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   2.759
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
فسيحة يوسصي  (ة)  تصويت السيد 
أفل  من  اجس اعية  حصة   1.781
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.781
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219

يامنة امجلف  (ة)  تصويت السيد 

أفل  من  اجس اعية  حصة   (.275

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   (.275

أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

نون23 219) تحت رقم 719777.

188I

tensiftconsultant

INTERMACO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

tensiftconsultant

املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 

الصناعة ، 46222، آسصي املغرب

INTERMACO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي كيلوميت2 

12 طريق بوسكورة 129 سيدي 

معروف الدارالبيضاء - )718) 

الدارالبيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.116121

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (219 أكسوبر   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لعناني  اح د  (ة)  السيد  تصويت 

حصة اجس اعية من أفل   16.952

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   (4.8(2

أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
لعناني  رشيد  (ة)  السيد  تصويت 

حصة اجس اعية من أفل   16.952

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   (2.592

أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219

لعناني  كري ة  (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   8.477

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   8.477

أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
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لعناني  مح د  (ة)  السيد  تصويت 
حصة اجس اعية من أفل   16.952
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   18.672
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
فسيحة يوسصي  (ة)  تصويت السيد 
حصة اجس اعية من أفل   12.47(
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   12.47(
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
يامنة امجالف  (ة)  تصويت السيد 
حصة اجس اعية من أفل   12.96(
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   12.96(
أكسوبر   21 بساريخ  لعناني  الحسين 

.(219
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

نون23 219) تحت رقم 719774.
189I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

ام اس ب ديفيزيون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  شارع مح د الخامس و شارع 
ابن كثي2 إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

92222، طنجة املغرب
ام اس ب ديصيزيون شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 45، شارع 
مح د الخامس٬ شقة رقم 5، طنجة 

- 92222 طنجة  املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.94472

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تم   (2(2 غشت   12 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 15.222« أي من  درهم«   275.222«
عن  درهم«   292.222« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقافة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   21 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22294).

192I

ارنك

RENTAL ROAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ارنك

شارع يوسف ابن تاشصين رقم 14 

 LARACHE ،9(222 ،العرائش

املغرب

RENTAL ROAD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 LOT وعنوان مقرها اإلجس اعي

 CHAABANE 01 N° 54 LARACHE

92000 LARACHE MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RENTAL ROAD

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 LOCATION DE VOITURES SANS

.CHAUFFEUR

 LOT  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 CHAABANE 21 N° 54 LARACHE

.9(222 LARACHE MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

 NADIA FARRAK :  722 السيدة

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 AMINE EL السيد 

ANDALOUSSI :  222 حصة بقي ة 

122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

 NADIA FARRAK السيدة 

 N°1684 LOT عنوانه(ا) 

 MAGHRIB EL JADID 1ER ETAGE

 APPARTEMENT N° 22A 9(222

.LARACHE MAROC

 AMINE EL السيد 

 N°1684 عنوانه(ا)   ANDALOUSSI

 LOT MAGHRIB EL JADID 1ER

 ETAGE APPARTEMENT N° 22A

.9(222 LARACHE MAROC

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 NADIA FARRAK السيدة 

 N°1684 LOT عنوانه(ا) 

 MAGHRIB EL JADID 1ER ETAGE

 APPARTEMENT N° 22A 9(222

LARACHE MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بالعرائش   االبسدائية 

رقم  تحت   (2(2 شتن23   21

.(62111(2227295

191I

Cap Conseils

AL INSSAF PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,222

20390، Casablanca Maroc

AL INSSAF PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

9)12 اقامة املدينة ماك9 سيدي 

 CASABLANCA (2222 - معروف

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.16292

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 يوليوز   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محسن   (ة)  السيد  تصويت 

من  اجس اعية  حصة   11 السقاط 

(ة)  السيد  )6) حصة لصائدة   أفل 
يوليوز   (2 بساريخ  بنجلون  نعي ة  

.(2(2

محسن  (ة)  السيد  تصويت 

من  اجس اعية  حصة   11 السقاط 

(ة)  السيد  )6) حصة لصائدة   أفل 
يوليوز   (2 بساريخ  السقاط  حسناء 

.(2(2

السقاط  علي  (ة)  السيد  تصويت 

 (6( حصة اجس اعية من أفل   ((

نعي ة   (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

بنجلون بساريخ 2) يوليوز 2)2).

تصويت السيد (ة) يوسف السقاط 

 (6( حصة اجس اعية من أفل   ((

حسناء  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

السقاط بساريخ 2) يوليوز 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 26 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 168)74.

19(I

مكسب املسني لل حاسبة و السدبي2

 TRANSPORT HICHAM
 JIHAN KHALID
» THJK « باخسصار

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب املسني لل حاسبة و السدبي2

ساحة نصارا 2 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، 92242، 

طنجة املغرب

 TRANSPORT HICHAM JIHAN

 » THJK « باخسصار KHALID

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ولي 

العهد اإلقامة دار الصرح 2 الطابق ) 

شقة رقم 64   - . طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
127((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 TRANSPORT HICHAM JIHAN

.» THJK « باخسصار KHALID
غرض الشركة بإيجاز : إن نشاط 
ج يع  إلى  أساسا  يهدف  الشركة 
ع ليات معس د نقل الوطني والدولي 
بالع ولة  وكيل  وللبضائع.  للسلع 
واستئجار  والبضائع  للسلع  لنقل 

آليات نقل السلع والع ولة الخ  
والبيع  الشراء  ع ليات  ج يع 
واالسسي2اد  والتسويق  والسوزيع 
والسصدير وكذلك السعبئة واملعالجة 
والبضائع  الخام  املواد  لج يع 
السعبئة  ومواد  واملعدات  واملنسجات 
ج يع  من  وسلع  كاإلكسسوارات 
بج يع  القيام  الع وم  وعلى  األنواع 
والسجارية  الصناعية  الع ليات 
او  املنقولة  سواء  واملدنية  واملالية 
بشكل  تسعلق  قد  والتي  العقارية 
مباشر او غي2 مباشر بالنشاط املشار 
او  م اثل  هدف  باي  او  اعاله  إليه 
تطوير  يعزز  ان  محس ل  من  ملحق 

الشركة.
عنوان املقر االجس اعي : شارع ولي 
 ( 2 الطابق  العهد اإلقامة دار الصرح 

شقة رقم 64   - . طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 122   : الهواس  هشام  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الهواس  هشام  السيد 
 .  14 رقم  الغزالي  االمام  زنقة   16

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الهواس  هشام  السيد 
 .  14 رقم  الغزالي  االمام  زنقة   16

طنجة املغرب

السيدة جيهان الهواس عنوانه(ا) 

ال23انص 1 تجزئة فضيلة زنقة الخباز 

بوج عة رقم 46)  . طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 89)22).

192I

Cap Conseils

AL FADILA PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,222

20390، Casablanca Maroc

AL FADILA PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

بوسكورة كلم 7 كليصورنيا - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.16266

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (2(2 يوليوز   2( في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 5.222« من  أي  درهم«   595.222«

عن  درهم«   622.222« إلى  درهم« 

إدماج احسياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إفدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 159)74.

194I

PLATINIUM MANAGEMENT

STE WOOD ART B M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLATINIUM MANAGEMENT

 Angle Rue Trafaya et My Ali

 Chrif 3ème étage bureau N19

V.N ، 50000، Meknès Maroc

STE WOOD ART B M شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

68 طريق سيدي قاسم رميكة   - 

52222 مكناس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

524(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.WOOD ART B M

النحت   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخشب والسقوف، اسسي2اد وتصدير 

املواد واملنسجات الخشبية.
 68 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

طريق سيدي قاسم رميكة   - 52222 

مكناس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : البوطيين  معاد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

البوطيين عنوانه(ا)   السيد معاد 

حي  الثالت  الطابق   2 الشقة   8(

الزيسون   52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

البوطيين عنوانه(ا)   السيد معاد 

حي  الثالت  الطابق   2 الشقة   8(

الزيسون   52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

19 غشت  بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 7)4).

196I

LAMAN EXPERTISE

 KENZA RACHADI

ARCHITECTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE

 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,

 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،

Marrakech Maroc

  KENZA RACHADI ARCHITECTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي املكسب د 

2، الطابق الرابع، ع ارة رياض نوال 

حي سينكو - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

125841

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

KENZA RACHADI ARCHITECTE

مكسب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للهندسة املع ارية.

عنوان املقر االجس اعي : املكسب د 

2، الطابق الرابع، ع ارة رياض نوال 

حي سينكو - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : رشادي  كنزة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  رشادي  كنزة  السيدة 

أسيف   57 رقم  العبدالوية  تجزئة 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  رشادي  كنزة  السيدة 

أسيف   57 رقم  العبدالوية  تجزئة 

42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

8) غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 6)1152.

197I

FIDU.ECO

YBBN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.ECO

172 شارع فاس اقامة نسرين 

الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب

YBBN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 172 شارع 
فاس اقامة نسرين الطابق االول 

رقم 6 طنجة طنجة 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.YBBN : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

 172  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 

 92222 طنجة  طنجة   6 رقم  االول 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عطاء الشعل :  122 حصة 

بقي ة 1.222 درهم للحصة .

 السيد عطاء الشعل : 122 بقي ة 

1.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الشعل  عطاء  السيد 

درادب طنجة   (8 طريق الجبل رقم 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الشعل  عطاء  السيد 

درادب طنجة   (8 طريق الجبل رقم 

92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22114).

198I

Cap Conseils

AL FADILA PRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,222

20390، Casablanca Maroc

AL FADILA PRO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

بوسكورة كلم 7 كليصورنيا - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.17822

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 يوليوز   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :

حسناء   (ة)  السيد  تصويت 

السقاط 2)1.2 حصة اجس اعية من 

السيد  لصائدة   حصة   2.842 أفل 

يوليوز   (2 بساريخ  السقاط  علي  (ة) 

.(2(2

حسناء  (ة)  السيد  تصويت 

حصة اجس اعية من   842 السقاط 

السيد  لصائدة   حصة   2.842 أفل 

يوليوز   (2 نعي ة بنجلون بساريخ  (ة) 

.(2(2

محسن  (ة)  السيد  تصويت 

حصة اجس اعية من   1(2 السقاط 

السيد  لصائدة   حصة   4.442 أفل 

يوليوز   (2 بساريخ  السقاط  علي  (ة) 

.(2(2

محسن  (ة)  السيد  تصويت 

السقاط 1.442 حصة اجس اعية من 

السيد  لصائدة   حصة   4.442 أفل 

(ة) يوسف السقاط بساريخ 2) يوليوز 

.(2(2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 19 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 742625.

199I

LEADER FINANCE

HONEST ASSISTANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR OPERATION CHARAF ،
40000، MARRAKECH MAROC
HONEST ASSISTANCE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 164 

وحدة ع ر شنا حي ي.ب.ت مراكش - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
125975

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. HONEST ASSISTANCE
مساعدة   : غرض الشركة بإيجاز 

طبية 
بيع املنسجات الخصية والطبية.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 164 
وحدة ع ر شنا حي ي.ب.ت مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد خاليد املالح  :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
 522   : السيد مح د أمين زعالن 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  املالح   خاليد  السيد 
السعادة  السقدم  دوار   9212 بلوك 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
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زعالن  أمين  مح د  السيد 
 (( رقم  تودغة  تجزئة  عنوانه(ا) 
مراكش   42222 مراكش  املحاميد 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  املالح   خاليد  السيد 
السعادة  السقدم  دوار   9212 بلوك 

مراكش 42222 مراكش املغرب
زعالن  أمين  مح د  السيد 
 (( رقم  تودغة  تجزئة  عنوانه(ا) 
مراكش   42222 مراكش  املحاميد 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   21 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115124.

(22I

FIDU.ECO

SAHLA PLASTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

FIDU.ECO
172 شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب
SAHLA PLASTER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 172 شارع 

فاس اقامة نسرين الطابق االول 
رقم 6 طنجة 172 شارع فاس اقامة 
نسرين الطابق االول رقم 6 طنجة 

92222 طنجة املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.679(2

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (218 يونيو   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد (ة) مح د املسيكين 
أفل  من  اجس اعية  حصة   52
رافع  (ة)  السيد  حصة لصائدة    122

بوجداين بساريخ )1 يونيو 218).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   24 بساريخ  السجارية بطنجة  

218) تحت رقم )2584).

(21I

CLICKING CONSEIL MAROC

LM EXPORT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CLICKING CONSEIL MAROC
شارع موالي عبد هللا تجزئة البسسان 
زنقة الصردوس رقم 82 ، 42292، 

مراكش املغرب
LM EXPORT SERVICES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطبق 
االر�صي رقم 1111 حي ازلي  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
125572

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 LM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EXPORT SERVICES
بإيجاز  الشركة  غرض 
 REPRESENTANT DE  :

COMMERCE
 COMMISSIONAIRE GERANT

.D’ENTREPRISE
الطبق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
االر�صي رقم 1111 حي ازلي  - 42222 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيدة الل عي مريم :  122 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة .

 100%  : مريم  الل عي  السيدة   
بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مريم  الل عي  السيدة 
ازلي   حي   1111 رقم  ازلي  تجزئة 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  مريم  الل عي  السيدة 
ازلي   حي   1111 رقم  ازلي  تجزئة 

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
11 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 114792.

(2(I

BUSINESS AUDITAX

BK TRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،
TANGER MAROC

BK TRA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 182 شارع 
ولي العهد مركز نريا الطابق األر�صي 

املكسب رقم 12 طنجة. - 9222 
ًٌُّّّطنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
127219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BK  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRA

أشغال   •  : غرض الشركة بإيجاز 

واإلنعاش  مخسلصة  وأشغال  البناء 
العقاري

 VRD  ، الع راني  السخطيط   •

وأع ال مخسلصة
• الت2ويج العقاري

• أع ال الطرق.

• أع ال الخسم والعزل.

• الدراسات والقياسات الصنية

• تجديد عام

• تن ية املساحات الخضراء

• تسويق أغذية لسغذية املوا�صي

• تسويق ج يع أنواع النباتات

• تنسيق حدائق

• تنسيق وإدارة الع ل ب ا في ذلك 

القياسات وإعداد الحسابات
الطرق  وأع ال  السخصيص   •

الحصر  وأع ال  املياه  وإمدادات 

والسحسينات

أع ال الهندسة املدنية لج يع   •

املياه والجدار  وخزان   (T.C.E) املهن 

االستنادي وأع ال الهندسة املدنية 

واألشغال العامة والصيانة واإلفالح 

وأع ال اإلنشاءات املعدنية.

أع ال الحصر والصرف الصحي   •

واإلنارة  الشرب  مياه  وإمدادات 

العامة

• تصنيع وتسويق مواد البناء

• جدولة وإدارة وتنسيق األع ال

اسسي2اد و تصدير..  •

عنوان املقر االجس اعي : 182 شارع 

ولي العهد مركز نريا الطابق األر�صي 

املكسب رقم 12 طنجة. - 9222 ًٌُّّّطنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد بوقاي�صي وليد :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
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 522   : مليكة  ايت علي  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  وليد  بوقاي�صي  السيد 
 2 إقامة  علي  األمي2  حي  تازة  طريق 
الطابق الثاني رقم 15 62242  وجدة 

املغرب.
السيدة ايت علي مليكة عنوانه(ا) 
 2 إقامة  علي  األمي2  حي  تازة  طريق 
الطابق الثاني رقم 15 62242 وجدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  وليد  بوقاي�صي  السيد 
 2 إقامة  علي  األمي2  حي  تازة  طريق 
الطابق الثاني رقم 15 62242  وجدة 

املغرب
السيدة ايت علي مليكة عنوانه(ا) 
 2 إقامة  علي  األمي2  حي  تازة  طريق 
الطابق الثاني رقم 15 62242  وجدة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (8 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22275).
(22I

fidcc

إمبكتوم كونسيلتنڭ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fidcc
 BD IBNO TACHAFINE ANGLE
 RUE SIDATI , RES AL FIRDOUS

 IMM F , ETAGE 4 , N 11، 20350،
CASABLANCA MAROC

إمبكسوم كونسيلسنڭ شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 412 

شارع الزرقطوني  إقامة ح د ش1 - 
2222)  الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.427561

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (2(2 يونيو   15 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
إمبكسوم  الوحيد  الشريك  ذات 
كونسيلسنڭ  مبلغ رأس الها 122.222 
 412 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي 
 - شارع الزرقطوني  إقامة ح د ش1 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة    (2222

ل : عدم وجود  نشاط.
 412 ب  السصصية  مقر  حدد  و 
 - شارع الزرقطوني  إقامة ح د ش1 

2222)  الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

و  بل ين   مح د    السيد(ة) 
عنوانه(ا) 18 لوت جيني ر ط4 ج18 
2222)  الدارالبيضاء  إقامة زيرالدا  

املغرب ك صصي (ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 11 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 616)74.
(24I

ARYAS CONSULTING

ABOUSSAID HAMID
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
ABOUSSAID HAMID شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
الطلوح أوالد منصور، ج اعة 

الطلوح سيدي بوعث ان. - 42222 
سيدي بوعث ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ABOUSSAID HAMID

-شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع وتصنيع مواد البناء.

الصحية،  األدوات  وشراء  -بيع 

الحنصيات والعقاقي2.

أو  املخسلصة  األع ال  -مقاول 

البناء..

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ج اعة  منصور،  أوالد  الطلوح 

 42222  - بوعث ان.  الطلوح سيدي 

سيدي بوعث ان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 622   : السيد ابراهيم ابوسعيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 422   : ابوسعيد  السيد املهدي  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

ابوسعيد  ابراهيم  السيد 

 ،224 رقم  ب  اسيف  عنوانه(ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

السيد املهدي  ابوسعيد عنوانه(ا) 

اسيف ب رقم 224، مراكش 42222 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

ابوسعيد  ابراهيم  السيد 

 ،224 رقم  ب  اسيف  عنوانه(ا) 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ  جرير   بابن  االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 7)1.

(25I

NOVELA NEGOCE

 TARGET SOFTWARE
FACTORY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TARGET SOFTWARE FACTORY
22، زنقة أيت أورير شارع موالي 
يوسف الدارالبيضاء ، 2222)، 

الدارالبيضاء املغرب
 TARGET SOFTWARE FACTORY

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 22، زنقة 

أيت أورير شارع موالي يوسف 
الدارالبيضاء - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4728(1
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TARGET SOFTWARE FACTORY
الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 
في  أو  املغرب  في  سواء  الشركة  من 

الخارج:
ناشر برامج الك بيوتر ؛

استشارات نظم املعلومات وج يع 
الخدمات ذات الصلة الناتجة عنها ؛

وأمن  والسدقيق  االستشارات 
تكنولوجيا املعلومات؛

املشروع  فاحب  مساعدة 
(AMOA(

شراء وتوزيع أجهزة الك بيوتر ؛
اسسي2اد و تصدير ؛

تطوير املوقع ؛
مشغل مواقع السجارة اإللكت2ونية 
 ، اإلنت2نت  مواقع  وتشغيل  (نشر 
، نشر  مبيعات السجزئة ع23 اإلنت2نت 

املحسوى اإللكت2وني ، ...)
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أع ال الك بيوتر املخسلصة ،

بج يع  حصة  على  االسسحواذ 

أو  الشركات  ج يع  في  الوسائل 

الشركات ذات الهدف امل اثل أو ذي 

الصلة ؛

السدريب والندوات ؛

املعامالت  ج يع   ، عام  وبشكل 

السجارية واملنقولة والعقارية واملالية 

التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر 

املذكورة  باألنشطة  مباشر  غي2  أو 

أعاله أو من املحس ل أن تعزز تنصيذها 

وتطويرها ؛.

 ،22  : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة أيت أورير شارع موالي يوسف 

2222) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 224   : بوبكر  بوالنيت  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 222   : شصوعي  لحبيب  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 222   : هشام  اإلدري�صي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوبكر  بوالنيت  السيد 
سيبع   ((2 رقم   ( تجزئة تسلطانت 

42222  مراكش  املغرب.

السيد لحبيب شصوعي عنوانه(ا) 
االلصة   1( رقم   (4 زنقة  العالية 

2222)  الدارالبيضاء املغرب.

السيد اإلدري�صي هشام عنوانه(ا)  

2 مدخل9 شقة  إقامة رياض االلصة 

الدارالبيضاء    (2222 االلصة    1(6

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  بوبكر  بوالنيت  السيد 
سيبع   ((2 رقم   ( تجزئة تسلطانت 

42222 مراكش  املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744641.

(26I

CABINET JURIDIQUE BNIAICH

2KA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET JURIDIQUE BNIAICH
 OPP ESSALAME 2 GH9

 IMM 7 APPT 1076 ، 20210،
CASABLANCA MAROC

KA TRANS) شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  81شارع 
املقاومة الطابق رقم 6 شقة رقم 11 

- 2422) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
445825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (219 أكسوبر   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 (KA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRANS
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السلع.
81شارع  عنوان املقر االجس اعي :  
املقاومة الطابق رقم 6 شقة رقم 11 - 

2422) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد حركات عبد هللا 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد حركات عبد هللا عنوانه(ا) 
 6 شقة   5 الع ارة  االتصاق  تجزئة 
برشيد   (2422 برشيد  السوالم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد حركات عبد هللا عنوانه(ا) 
 6 شقة   5 الع ارة  االتصاق  تجزئة 
برشيد   (2422 برشيد  السوالم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

أكسوبر 219) تحت رقم -.

(27I

FIDUCOMPETENCES

أندوستري إكيبمنة
إعالن مسعدد القرارات

FIDUCOMPETENCES
 RUE MUSTAPHA EL MAANI
 ETAGE 3 N IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA MAROC
أندوست2ي إكيب نة »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 19) زنقة 
مصطصى املعاني الطابق 2, الدار 
البيضاء  - 2142) الدار البيضاء  

مغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.(96862

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  2) يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1/ رفع راس ال الشركة: 
قرر الشريك  الذي ينص على مايلي: 
ب بلغ  الشركة  راس ال  رفع  الوحيد 
الحالي  1.922.222,املبلغ  قدره 
 (.222.222 122.222,املبلغ الجديد 
باملحك ة  القانوني  االيداع  تم 
 22 بساريخ  بالدارالبيضاء  السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )74472 .

املقر  تحويل   /( رقم  قرار 
: الذي ينص على  االجس اعي للشركة 
تحويل  الوحيد  الشريك  قرر  مايلي: 
 (19 من  للشركة  االجس اعي  املقر 
 ,2 الطابق  املعاني  مصطصى  زنقة 
 1 السالم  تجزئة  الى  البيضاء  الدار 
ف   16 ا الطابق الثاني شقة  الجزء 
تم االيداع القانوني  الدار البيضاء   8
بالدارالبيضاء  السجارية  باملحك ة 
رقم  تحت   (2(2 شتن23   22 بساريخ 

   74472(
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
4;6 و7: الذي ينص على  بند رقم 

مايلي: تعديل البنود
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )74472.

(28I

CCJF

PROPIOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC
PROPIOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 

البيضاء، شارع بورڭون زنقة جعصر 
ابن حبيب ،إقامة املشرق )، الطابق 

األول. - 2222) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PROPIOM

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري و الكراء.

الدار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

البيضاء، شارع بورڭون زنقة جعصر 

ابن حبيب ،إقامة املشرق )، الطابق 

األول. - 2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الهيسمي  رشيد  السيد 

الرميطاج  الطيور  غناء  م ر   59

2222) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الهيسمي  رشيد  السيد 

الرميطاج  الطيور  غناء  م ر   59

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744847.

(29I

DWELLING

C& DEVELOPMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DWELLING

 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME ETG APPT

 3 TANGER RESD LA PLAGE،

90000، TANGER MAROC

 C& DEVELOPMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشصين  اقامة الشاطئ 

الطابق ) الشقة رقم 2 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

126(57

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 C&  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DEVELOPMENT

الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري والسياحي.

شارع   5  : عنوان املقر االجس اعي 

اقامة الشاطئ  يوسف ابن تاشصين  

 92222  -  2 رقم  الشقة   ( الطبق 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 122 سنة .

 52.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   522   : نبيل بركة  السيد 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بركة  نبيل  السيد 
زهور  فيال   (19 رقم  اح ار  سيدي 

طنجة 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  بركة  نبيل  السيد 
زهور  فيال   (19 رقم  اح ار  سيدي 

طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بطنجة  بساريخ - تحت رقم -.

(12I

NOVELA NEGOCE

NOVELA NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOVELA NEGOCE

22، زنقة أيت أورير شارع موالي 

يوسف الدارالبيضاء ، 2222)، 

الدارالبيضاء املغرب

NOVELA NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 22، زنقة 

أيت أورير شارع موالي يوسف 

الدارالبيضاء - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472962

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NOVELA NEGOCE

غرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

 ، الخارج  وفي  املغرب  في  الشركة 

عن  وبالنيابة  نصسها  عن  باألفالة 

أطراف ثالثة:

تسويق املسسلزمات الصناعية.

لج يع  والسجزئة  الج لة  تجارة 

أنواع البضائع.

اسسي2اد وتصدير.

الخدمات السجارية بج يع أنواعها: 

وكيل بالع ولة ، مزود أع ال ...

 خدمات االستشارات والدعم

االستث ارات في رأس املال بج يع 

الوسائل وفي ج يع أنواع األع ال أو 

الشركات

السجارة ، االسسي2اد والسصدير.

املعامالت  ج يع   ، عام  وبشكل 

السجارية واملنقولة والعقارية واملالية 

التي قد تكون مرتبطة بشكل مباشر 

املذكورة  باألنشطة  مباشر  غي2  أو 

أعاله أو من املحس ل أن تعزز تنصيذها 

وتطويرها.

 ،22  : االجس اعي  املقر  عنوان 

زنقة أيت أورير شارع موالي يوسف 

2222) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : العدالوي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد مصطصى مسعود 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د العدالوي عنوانه(ا) 

 26 ع ارة  د  بلوك  راقية  إقامة 

  (2222 معروف  سيدي   22 الشقة 

الدارالبيضاء  املغرب.

السيد مصطصى مسعود عنوانه(ا) 

شارع  ماجوريل  إقامة  القدس  حي 

االمام مالك ع ارة 2 رقم 8 ال23نو�صي 

2222)  الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح د العدالوي عنوانه(ا) 

 26 ع ارة  د  بلوك  راقية  إقامة 

 (2222 معروف  سيدي   22 الشقة 

الدارالبيضاء املغرب

السيد مصطصى مسعود عنوانه(ا) 

شارع  ماجوريل  إقامة  القدس  حي 

االمام مالك ع ارة 2 رقم 8 ال23نو�صي 

2222) الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744799.

(11I
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FIDU.ECO

SAHLA PLATSER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU.ECO
172 شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

92222، طنجة املغرب
SAHLA PLATSER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 172 شارع 

فاس اقامة نسرين الطابق االول 
رقم 6 طنجة طنجة 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

126995
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SAHLA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.PLATSER
اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.
 172  : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 
 92222 طنجة  طنجة   6 رقم  االول 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 52   : املسيكين  مح د  السيد 

حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة .
السيد رافع بوجداين :  52 حصة 

بقي ة 1.222 درهم للحصة .
 52  : املسيكين  مح د  السيد   

بقي ة 1.222 درهم.
52 بقي ة   : السيد رافع بوجداين 

1.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د  املسيكين عنوانه(ا) 
حومة جزائري جامع موقراع 92222 

طنجة املغرب.
عنوانه(ا)  بوجداين  رافع  السيد 
 (( شارع ابن فارض زنقة   1 برانص 

رقم )14 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مح د  املسيكين عنوانه(ا) 
حومة جزائري جامع موقراع 92222 

طنجة املغرب
عنوانه(ا)  بوجداين  رافع  السيد 
 (( شارع ابن فارض زنقة   1 برانص 

رقم )14 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   1( بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22274).
(1(I

LMC CONSEILS

STE TVB TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LMC CONSEILS
شارع مح د الخامس قنطرة سوس 

ع ارة األزرق الطابق الثاني رقم 
19 ايت ملول ، 86152، ايت ملول 

املغرب
STE TVB TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2154 
حي املح دي اكادير - 82282 اكادير 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
44285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TVB TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2 /  نقل العساد  

/   النقل الدولي للبضائع / االسسي2اد 

والسصدير.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 82282  - 2154 حي املح دي اكادير 

اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (22.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 (.222   : هشام  رشات  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  هشام  رشات  السيد 

اكادير  املح دي  حي   2154 رقم 

82282 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  هشام  رشات  السيد 

اكادير  املح دي  حي   2154 رقم 

82282 اكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   24 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 96122.

(12I

BETA FIDUCIAIRE

TABASSOUM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

TABASSOUM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي مح د 

بلخضر سيدي ملوك رقم 1) حي 

مح د بلخضر سيدي ملوك رقم 1) 

62222 وجدة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(25(5

الشريك  قرار  ب قس�صى 

 (2(2 يوليوز   (( في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  ذات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

رأس الها  مبلغ    TABASSOUM

مقرها  وعنوان  درهم   12.222

اإلجس اعي حي مح د بلخضر سيدي 

بلخضر  مح د  حي   (1 رقم  ملوك 

1) 62222 وجدة  سيدي ملوك رقم 

املغرب نتيجة ل : انهاء عقد الشركة.

و حدد مقر السصصية ب حي مح د 

حي   (1 رقم  ملوك  سيدي  بلخضر 

 (1 مح د بلخضر سيدي ملوك رقم 

62222 وجدة املغرب. 

و عين:

  JOHANNES PETRUS (ة)السيد

و عنوانه(ا)   TER HORST GUIDO

حي مح د بلخضر سيدي ملوك رقم 

ك صصي  املغرب  وجدة   62222  (1

(ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   27 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1695.

(14I
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ACCOMPT CONSULTING

SOUNDOSA SOUMMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
 SOUNDOSA SOUMMAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4)1 شارع 
مح د الخامس حي االمل ع ارة 
فالقي الطابق 2 رقم 19 وجدة  - 

62222 وجدة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
25485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOUNDOSA SOUMMAR
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشخ�صي.
عنوان املقر االجس اعي : 4)1 شارع 
مح د الخامس حي االمل ع ارة فالقي 
 62222  - وجدة    19 رقم   2 الطابق 

وجدة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 SOUNDOSA الشركة 
SOUMMAR :  1.222 حصة بقي ة 

122 درهم للحصة .

 SOUNDOSA الشركة 

بقي ة   SOUMMAR : 1222

122.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة نور الهدى بقادة بنشعيب  

ظهر املحلة ع ارة السالم  عنوانه(ا) 
زنقة ا 44 رقم 7 وجدة 62222 وجدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة نور الهدى بقادة بنشعيب  

ظهر املحلة ع ارة السالم  عنوانه(ا) 
زنقة ا 44 رقم 7 وجدة 62222 وجدة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (8 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1811.

(15I

BETA FIDUCIAIRE

 LEMREQQI
ABDERRAHMANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

BETA FIDUCIAIRE

 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA

MAROC

 LEMREQQI ABDERRAHMANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5) زنقة 

تننغيف  5) زنقة تننغيف  62222 

وجدة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(2495

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (2(2 يونيو   15 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 12.222« أي من  درهم«   992.222«

عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 

إدماج احسياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إفدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1257.
(16I

BETA FIDUCIAIRE

 LEMREQQI
ABDERRAHMANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

 LEMREQQI ABDERRAHMANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5) زنقة 
تننغيف 5) زنقة تننغيف 62222 

وجدة املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(2495

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد (ة) عبد العزيز ملرقي 
أفل  من  اجس اعية  حصة   (.222
(ة)  السيد  حصة لصائدة    (22.222

رضوان ملرقي بساريخ 16 يونيو 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   26 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1682.
(17I

أس اء ميديا

باكسبريس نكوس مروك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

أس اء ميديا
شارع فهيب الرومي بلوك 29 الرقم 

2) ال23نو�صي البيضاء، 2222)، 
البيضاء املغرب

باكس23يس نكوس مروك شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
البسسان ) ع ارة 14 رقم 14 

ال23نو�صي - 2222) البيضاء  املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(92145

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (219 دجن23   21 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
باكس23يس  الوحيد  الشريك  ذات 
نكوس مروك  مبلغ رأس الها 12.222 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 14 رقم   14 ع ارة   ( اقامة البسسان 
ال23نو�صي - 2222) البيضاء  املغرب 

نتيجة ل : عدم االشسغال.
اقامة  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
 14 رقم   14 ع ارة   ( البسسان 
ال23نو�صي  - 2222) البيضاء املغرب. 

و عين:
السيد(ة) بن حساين   يوسف  و 
 12( اقامة خ ج م شقة  عنوانه(ا) 
البيضاء    (2222 الجديدة  طريق 

املغرب  ك صصي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املسعلقة بالسصصية 
: اقامة البسسان ) ع ارة 14 رقم 14 

ال23نو�صي 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 729465.

(18I

ECOCOMPTA

GS FRANCOIS VIETE PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 286
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:(2(92
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
 GS FRANCOIS VIETE PRIVE
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 412 شارع 

الزرقطوني إقامة ح د شقة رقم 1 - 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4(16(5

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 12 غشت 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

شارع الزرقطوني إقامة ح د   412«

الدارالبيضاء   (2222  -  1 شقة رقم 
املغرب« إلى »تجزئة ش س ) رقم 12 

دوار الكرارفة ج اعة الدروة الكارة 

الدروة  - )2)6) برشيد  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )74464.

(19I

PISTACHO SARL

PISTACHO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PISTACHO SARL

 AV AL YASSAMINE LOTS 1781

 BIS HAY NARJES 2 TANGER ،

90000، TANGER MAROC

PISTACHO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 AV AL وعنوان مقرها اإلجس اعي

 YASSAMINE LOTS 1781 BIS

 HAY NARJES 2 TANGER  -

90000 TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

126927

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PISTACHO SARL
 LAITERIE : غرض الشركة بإيجاز
 SERVICES DE RESTAURATIONS
 DIVERS ET RESTAURATION A

.DOMICILE
 AV AL  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 YASSAMINE LOTS 1781 BIS
 HAY NARJES ( TANGER  - 92222

.TANGER MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   522   : السيد زياد معان 

بقي ة 122 درهم للحصة .
 522   : الحداد  فهيب  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه(ا)  معان  زياد  السيد 
ال23انص ) نرجس زنقة الصسسق رقم 

) طنجة 92222 طنجة املغرب.
الحداد عنوانه(ا)  السيد فهيب 
2 تجزئة املنصور 1 البقاش الطابق 1 

رقم 4 طنجة 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة هناء أجبار عنوانه(ا) زنقة 
طريق الجبل طنجة   12 البقالي رقم 

92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 2858.
((2I

FOUZMEDIA

SOCIETE LAHMIDI HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE LAHMIDI HOUSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 إقامة 
موالي عبدالعزيز شارع موالي 
عبدالعزيز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
55677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE LAHMIDI HOUSE
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
 59  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع  عبدالعزيز  موالي  إقامة 
 14222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد لح يدي توفيق عنوانه(ا) 
 14222  4(8 الرقم  الرامي  بئ2 

القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد لح يدي توفيق عنوانه(ا) 
 14222  4(8 الرقم  الرامي  بئ2 

القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

((1I

Audifisc Maroc

 RSTONE CAPITAL

PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RSTONE CAPITAL PARTNERS

ش.ذ.م.م 

إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة 

م23م   عرفي  عقد  Iب قس�صى   -  

بالدار البيضاء  بساريخ 2)2) 25-25- 

-تم تاسيس شركة ذات مسؤولية   -

محدودة التي تسوفر على الخصائص 

السالية:

 RSTONE الشركة:  اسم 

CAPITAL PARTNERS ش.ذ.م.م

الشركة  يس حور هدف  الهدف:   

حول:

• اقسناء و حيازة األفول العقارية 

أو اقسناء مسسحقات مض ونة بأفول 

بناء   ، العقاري  االستث ار   ، عقارية 

وإعادة تجديد العقارات، إدارة و تأجي2 

و تسيي2 و إعادة بيع أفول عقارية أو 

سندات الشركات القابضة الحافلة 

على أفل واحد أو عدة أفول عقارية 

غي2  أو  مباشر  بشكل   ، االستث ار   ،

في  وع23 الشركات القابضة،  مباشر  

أموال  رؤوس  أو شبه  أموال  رؤوس 

الشركات السجارية أو املدنية املسجلة 

أو غي2 املسجلة في البورفة و املقي ة 

و  اقسناء  إلى  تهدف  التي  و  باملغرب، 

مسسحقات  أو  عقارية  أفول  حيازة 

إلى  و   ، عقارية  بأفول  مض ونة 

االستث ار العقاري و الت2ويج العقاري 

و بناء و إعادة تجديد العقارات و إدارة 

تأجي2 و تسيي2 و إعادة بيع أفول  و 

عقارية أو سندات الشركات القابضة 

عدة  أو  واحد  أفل  على  الحافلة 

أفول عقارية.

تسيي2 فناديق االستث ار و   •

املساعدة في مجال تسيي2 االستث ارات 

عن طريق فندوق االستث ار ، بهدف
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و حيازة األفول العقارية أو  اقسناء   
بأفول  مسسحقات مض ونة  اقسناء 

و   بناء   ، ، االستث ار العقاري  عقارية 

إعادة تجديد العقارات ، إدارة و تأجي2 

و تسيي2 و إعادة بيع أفول عقارية أو 

سندات الشركات القابضة الحافلة 
أفول  عدة  أو  واحد  أفل  على 

عقارية.

االستث ار  و  املشاركة   •

وع23  مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل   ،

في رؤوس أموال  الشركات القابضة، 

الشركات  أموال  رؤوس  شبه  أو 

السجارية املقي ة باملغرب أو بالخارج.

ع ليات  ج يع  إجراء   •

املالية  الوساطة  و  املالية  الهندسة 

ج يع  إجراء  وكذلك  والس ثيل، 

الدراسات السقنية و دراسات الصرص 
و دراسات السوق و دراسات الجدوى 

في مخسلف القطاعات. 

ج يع  عامة  بصصة  و   •

السجارية و  املالية   املعامالت 

غي2ها  و  والعقارية  الصناعية  و   
املذكور  الشركة،  بهدف  املسعلقة 

و بج يع األهداف املشابهة و  أعاله، 

ذات الصلة، و التي ت كن من تسهيل 

و تعزيز تن ية الشركة ونشاطها.  

من يوم  ابسداء  سنة   99  : املدة  

تقييدها بالسجل السجاري.

مقر الشركة:  مراكش، برج املنارة 

الكريم  عبد  محج   ،A مدخل   ،(

الخطابي 42222
:   يبلغ رأس ال   رأس ال الشركة 

مقسم  درهم   122.222 الشركة 

درهم   122 حصة بقي ة   1.222 إلى 

املسددة  و  املدفوعة  للواحدة، 

اآلتية  الشركاء  طرف  من  بالكامل 

أس اؤهم: 

 822 السيد مح د امين حقاوي 

حصة إجس اعية. 
امين حقاوي  السيد عبد هللا     

22) حصة إجس اعية.    

من  تسي2الشركة   : الشركة  ادارة 

طرف السيد مح د امين حقاوي ملدة 

غي2 محدودة. 

بشكل  ملزمة  الشركة  تكون  ال 
املسعلقة  االع ال  ج يع  في  صحيح 
بها اال من خالل السوقيع من السيد 

مح د امين حقاوي.
السنة املالية للشركة  : تبسدئ من 

فاتح يناير و تنسهي في21   دجن23. 
القانوني  اإليداع  اجراء  تم   -  II  
باملكسب الجهوي لالستث ار ب راكش 
السجل  125182في  رقم   تحت 

السجاري بساريخ 2)2)/17/26 .
قصد النشر

(((I

DARAA AUDIT

SOLISFRESH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DARAA AUDIT
6)8 شارع القدس عين الشق ، 
2222)، الدار البيضاء املغرب
SOLISFRESH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
الحرية الطابق 2 شقة 5  - 2222) 

الدار البيضاء   املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472745
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOLISFRESH
إنساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق املنسجات الزراعية.
زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 
 (2222  -   5 2 شقة  الحرية الطابق 

الدار البيضاء   املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 175   : مو�صى  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 175   : الكنبور  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد زين العابدين زكاري :  175 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 175   : كوسكوس  كريم  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

175 حصة    : السيد مبارك كصى 

بقي ة 122 درهم للحصة .

حصة   1(5   : السيد طه مو�صى 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مو�صى  يوسف  السيد 

روتردام   1211 هولندا  روتردام 

هولندا.

عنوانه(ا)  الكنبور  مح د  السيد 

ماست2يخت  هولندا 1211 ماست2يخت  

هولندا.
زكاري  العابدين  زين  السيد 
 1211 عنوانه(ا) ماست2يخت  هولندا 

ماست2يخت  هولندا.

السيد كريم كوسكوس عنوانه(ا) 

ماست2يخت  هولندا 1211 ماست2يخت  

هولندا.

عنوانه(ا)  كصى  مبارك  السيد 
رقم   22 ط  س  مدخل  انور  إقامة 

 (8822 الساني   الحسن  شارع   (5

املح دية   املغرب.

دوار  السيد طه مو�صى عنوانه(ا) 

 41222 بوعنصي2 ايت هادي شيشاوة 

شيشاوة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  مو�صى  يوسف  السيد 

روتردام   1211 هولندا  روتردام 

هولندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744592.

((2I

DARAA AUDIT

GREEN INITIATIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DARAA AUDIT
6)8 شارع القدس عين الشق ، 
2222)، الدار البيضاء املغرب

GREEN INITIATIVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
الحرية الطابق 2 شقة 5  - 2222) 

الدار البيضاء   املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472742

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GREEN INITIATIVE
إنساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتسويق املنسجات الزراعية..
زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 
 (2222  -   5 2 شقة  الحرية الطابق 

الدار البيضاء   املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 122   : مو�صى  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مو�صى  يوسف  السيد 
روتردام   1211 هولندا  روتردام 

هولندا.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  مو�صى  يوسف  السيد 

روتردام   1211 هولندا  روتردام 

هولندا

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )74459.

((4I

FIDUCIAIRE LAMIN

BEJAIA CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN

 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4

 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC

BEJAIA CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

يوسف ابن تاشصين محل ) تجزئة 

واد فاس   - 22222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BEJAIA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجزئة   ( تاشصين محل  ابن  يوسف 

واد فاس   - 22222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الحدو�صي املهدي :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد الحدو�صي املهدي عنوانه(ا) 
) شارع الرح ة  1 زنقة مع ورة  رقم 

نرجس D 22222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

خديجة  الحدو�صي  السيدة 

عنوانه(ا) إقامة موالي شريف ع ارة 

األندلس عين   1 الطابق   2 ف شقة 

الشقف 22222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   2( بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/251).

((5I

WAY CONSEIL

L’OASIS HYGIENE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

L’OASIS HYGIENE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 
رقم 255 الطابق ) تجزئة زكرياء 

املحاميد - 42162 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

125217

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (9

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. L’OASIS HYGIENE
تاجر   •  : بإيجاز  الشركة  غرض 

منظصات ومعق ات
• النظافة والبستنة.

منسجات  وتصدير  اسسي2اد   •
السنظيف.

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زكرياء  تجزئة   ( الطابق   255 رقم 

املحاميد - 42162 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 422   : لحسن  علي  ايت  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 622   : ايت علي هجر   السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد ايت علي لحسن عنوانه(ا) 
 42162   255 رقم  زكرياء  تجزئة 

مراكش املغرب.
السيدة ايت علي هجر  عنوانه(ا) 
 42162  255 رقم  زكرياء  تجزئة 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة ايت علي هجر  عنوانه(ا) 
 42162  255 رقم  زكرياء  تجزئة 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (8 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 114529.
((6I

س-اطلس

EDIL START
إعالن مسعدد القرارات

س-اطلس
الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 41 ، 2222)، 
بني مالل املغرب

EDIL START »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 

42 زنقة 12 الطابق السصلي قصر 
غزافات - 2222) بني مالل املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.5727
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  28 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  الرئي�صي  املقر  تحويل 
العنوان:رقم 42 زنقة 12 طريق قصر 
السالي:ع ارة  العنوان  الى  غزافات 

سومية الطابق االول حي الجبلية 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
إضافة االنشطة السالية إلى األنشطة 
االرا�صي  الشركة:بيع  بها  تقوم  التي 

السكنية-تجزئة االرا�صي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

االنشطة التي تزاولها الشركة
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

عنوان املقر االجس اعي للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  مالل   ببني  االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 514.

((7I

فيكوجيس

COMPTOIR MAZGUITA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فيكوجيس
42 زنقة موريطانيا الشقة 4 جيليز ، 

42222، مراكش املغرب
COMPTOIR MAZGUITA شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 LOT AL وعنوان مقرها اإلجس اعي

 MASSAR N 979 ROUTE DE SAFI
MARRAKECH - 40100 مراكـــــش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم السقييد في السجل السجاري : 
125972

 (7 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يوليوز 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.COMPTOIR MAZGUITA
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 DROGUISTE MARCHAND EN

. DETAIL
 LOT AL  : عنوان املقر االجس اعي 
 MASSAR N 979 ROUTE DE SAFI
مراكـــــش   MARRAKECH - 42122

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد نور الدين أيت منزار  :  222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
  : منزار  أيت  الوهاب  السيد عبد 
422 حصة بقي ة 122 درهم للحصة

 222   : أيت منزار  السيد مح د 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

منزار   أيت  الدين  نور  السيد 
الكلية أسيف رقم  تجزئة  عنوانه(ا) 

25 اسيف  42222 مراكش املغرب.
منزار  أيت  الوهاب  عبد  السيد 
أسيف  الكلية  تجزئة  عنوانه(ا) 
شارع االمي2 موالي عبد هللا   25 رقم 

42222 مراكش املغرب.
السيد مح د أيت منزار عنوانه(ا) 
تجزئة اال حية 25 الجنانات   42222 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
منزار  أيت  الوهاب  عبد  السيد 
أسيف  الكلية  تجزئة  عنوانه(ا) 
شارع االمي2 موالي عبد هللا   25 رقم 

42222 مراكش املغرب

السيد مح د أيت منزار عنوانه(ا) 

تجزئة اال حية 25 الجنانات   42222 

مراكش املغرب

منزار  أيت  الدين  نور  السيد 

الكلية أسيف رقم  تجزئة  عنوانه(ا) 

25 اسيف  42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   21 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115122.

((8I

AUDEXO CONSEIL  

BERRY GLOBE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDEXO CONSEIL

61) شارع عبد املومن إقامة أمل 

الطابق 1 رقم ) ، )224)، الدار 

البيضاء املغرب

BERRY GLOBE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دار برادة 

الحي الصناعي بوسكورة - )718) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4681(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   2(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BERRY : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. GLOBE

إنساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع  وتسويق  واسسغالل  وتعبئة 

املنسجات الغذائية الزراعية.

: دار برادة  عنوان املقر االجس اعي 
 (718(  - بوسكورة  الصناعي  الحي 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة كرموش حسناء :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة كرموش حسناء عنوانه(ا) 
 4 رقم  تدارت  طريق  ليلى  تجزئة 
البيضاء  الدار   (2152 كاليصورنيا 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة كرموش حسناء عنوانه(ا) 
 4 رقم  تدارت  طريق  ليلى  تجزئة 
البيضاء  الدار   (2152 كاليصورنيا 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 28)16.
((9I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

EL GANA BUSINESS شركة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 12(
 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة EL GANA BUSINESS شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 
السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 291 شارع 
ادريس الحارثي قرية الج اعة  - 

2422) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(27((1

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
2)2) تقرر حل  17 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    EL GANA BUSINESS شركة 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
شارع ادريس   291 مقرها اإلجس اعي 
 (2422  - الج اعة   قرية  الحارثي 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 
السوقف النهائي عن م ارسة النشاط.

 291 ب  السصصية  مقر  حدد  و 
شارع ادريس الحارثي قرية الج اعة  - 

2422) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(ة) مح د  الكانا و عنوانه(ا) 
5)1 زنقة املسجد حي الزهراء برشيد 
(ة)  برشيد املغرب ك صصي   (6122

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 42)744.
(22I

COTEXPER

SHAYANA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI (8

 GUELIZ 85 Résidence Yasmine
 Route de Casa، 40000،
MARRAKECH MAROC

SHAYANA شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 
تحت ار�صي اقامة هشام شارع جنان 

الحارتي الحي الشسوي  - 42222 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
125827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SHAYANA
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تحت ار�صي اقامة هشام شارع جنان 
 42222  - الشسوي   الحي  الحارتي 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 752   : ياس ين  هيشام  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 (52   : نزهة  الخر�صي  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة هيشام ياس ين عنوانه(ا) 
النخيل   1(9 )2 رقم  املكيس كراب 

الجنوبي 42222 مراكش املغرب.
نزهة عنوانه(ا)  الخر�صي  السيدة 

اسبانيا 2)96) ماالقا اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة هيشام ياس ين عنوانه(ا) 
النخيل   1(9 )2 رقم  املكيس كراب 

الجنوبي 42222 مراكش املغرب
نزهة عنوانه(ا)  الخر�صي  السيدة 

اسبانيا 2)96) ماالقا اسبانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
7) غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم )11522.
(21I

مكسب املسني لل حاسبة و السدبي2

 CENTRO ORTO
PARAMÉDICO BADR

إعالن مسعدد القرارات

مكسب املسني لل حاسبة و السدبي2
ساحة نصارا 2 اقامة سان 

فرانسيسكو - ط ) رقم 9 ، 92242، 
طنجة املغرب

 CENTRO ORTO PARAMÉDICO
BADR  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع ابو 
داود الظاهري الطابق األر�صي من 

اإلقامة بدر الك23ى رقم 2) - - طنجة 
املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.121979
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  12 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تم ضم كأحد مسي2ي الشركة مسي2ة 
بوعياد  السيدة  للشركة  جديدة 
مغربية، سكناها ب طنجة  خديجة، 
اقامة  البار  عبد  ابن  حافظ  زنقة 

غرباطة 1
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
على  ينص  الذي   :1( رقم  بند 
ملد  مسي2ة  الشركة  افبحت  مايلي: 
ياسين  السيد  طرف  من  حددة  غي2 
طنجة  ب  سكناه  مغربي،  الطهري، 
شارع بي2 انزران إقامة غرناطة رقم 
بوعياد  السيدة  و  األول  طابق   12
مغربية، سكناها ب طنجة  خديجة، 
اقامة  البار  عبد  ابن  حافظ  زنقة 

غرباطة 1. يبقى الباقي دون تغيي2
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   18 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22129).
(2(I

(219

أتوليي 351
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(219
rabat maroc ،42222 ، املغرب

أتوليي 251 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 1 
شارع ساحل السدر  251  حي أوداية  

- 12252 ت ارة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

122599

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

أتوليي   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.251

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاص  لحسابها  هو  الشركة  من 

أشخاص   ، ثالثة  أطراف  ولحساب 

في  سواء   ، اعسباريين  أو  طبيعيين 

املغرب:

 مهنة املهندس املع اري واملخطط 

الخصوص  وجه  وعلى  الحضري 

املهام  املشروع وج يع  مدير  وظيصة 

وتخطيط  البناء  بصعل  املسعلقة 

الصضاء.

وتن ية  املدن  الع ارة وتخطيط   

واملناظر  الحدائق  وتنسيق  الت2اث 

الطبيعية.
السدريب املنهي والسعليم في الصنون 
السوق  ودراسة  الجدوى  ودراسة 

وإدارة املشاريع وأي تحليل أو دراسة 

مع ارية أو اقسصادية أو فنية.

املعامالت  ج يع   ، أعم  وبشكل   

أو  املالية  أو  الصناعية  أو  السجارية 

التي قد تسعلق   ، املنقولة أو العقارية 

بال�صيء  مباشر  غي2  أو  مباشر  بشكل 
املذكور أعاله ، أو التي قد تعزز تطور 

الشركة..

عنوان املقر االجس اعي : الطابق 1 

شارع ساحل السدر  251  حي أوداية  

- 12252 ت ارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  يسرا  عنور  السيدة 

 ( تجزئة رياض اوالد مطاع سكسور 

رقم 1) شارع سهل الرون حي االوداية 

12252 ت ارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  يسرا  عنور  السيدة 

 ( تجزئة رياض اوالد مطاع سكسور 

رقم 1) شارع سهل الرون حي االوداية 

12252 ت ارة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   2( بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 941.

(22I

BUMICA

CLIMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUMICA

 BD MOHAMED 6 N° 533

 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

CLIMMO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 زنقة 

دكسي ود الطابق 1 الشقة ) 

بنجدية - 2)21) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

468219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CLIMMO
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

البناء.
زنقة   5  : االجس اعي  املقر  عنوان 
دكسي ود الطابق 1 الشقة ) بنجدية 

- 2)21) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد جنان مبارك :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
 522   : هللا  عبد  جنان  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
 Lot (ا)السيد جنان مبارك عنوانه
 Assia n°2 etage 1 Sidi Maarouf

2)25) الدار البيضاء املغرب.
السيد جنان عبد هللا عنوانه(ا) 
 Lot Assia n°( etage 1 Sidi
البيضاء  الدار   Maarouf 20520

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 Lot (ا)السيد جنان مبارك عنوانه
 Assia n°2 etage 1 Sidi Maarouf

2)25) الدار البيضاء املغرب
السيد جنان عبد هللا عنوانه(ا) 
 Lot Assia n°( etage 1 Sidi
البيضاء  الدار   Maarouf 20520

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 25 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم )74186.
(24I

ARYAS CONSULTING

 MONDIAL POOLS
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ARYAS CONSULTING
 Bureau N°1, 1er étage,

 Immeuble Résidence Mohamed
 Lotissement 51/Marouane 49
 RATMA,، 40000، Marrakech

Maroc
 MONDIAL POOLS MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي محل رقم 
1 اقامة ديار الخي2 شارع عبد الكريم 
الخطابي مراكش . - 42222 مراكش  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

126122
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
.MONDIAL POOLS MOROCCO
مقاول    -  : غرض الشركة بإيجاز 

إنشاء املسابح. 
- بيع و شراء معدات و اكسسوارات 

الخافة باملسابح.
- االسسي2اد و السصدير..

عنوان املقر االجس اعي : محل رقم 
1 اقامة ديار الخي2 شارع عبد الكريم 
42222 مراكش    -  . الخطابي مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
222 حصة    : السيد ع رو سليم 

بقي ة 122 درهم للحصة .
مح د  هللا  عبد  مح د  السيد 
الدلك وني  :  222 حصة بقي ة 122 

درهم للحصة .
  MONDIAL POOLS : الشركة 
422 حصة بقي ة 122 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سليم  ع رو  السيد 
مصر 99221 القاهرة مصر.

مح د  هللا  عبد  مح د  السيد 
اللة  تجزئة  عنوانه(ا)  الدلك وني  
حية رقم 199 تاركة، مراكش 42222 

مراكش املغرب.
 MONDIAL POOLS الشركة 
طريق   بين   ملسقى الطرق   عنوانه(ا) 
واسصي اقامة لومامي  الدار البيضاء 
الطابق الثاني شقة رقم 14، مراكش 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  سليم  ع رو  السيد 

مصر 99221 القاهرة مصر
مح د  هللا  عبد  مح د  السيد 
اللة  تجزئة  عنوانه(ا)  الدلك وني  
حية رقم 199 تاركة، مراكش 42222 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115188.

(25I

DWELLING

BEAUTE DE REVE MANAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DWELLING
 AV YOUSSEF IBNOU 5

 TACHEFINE 2EME ETG APPT
 3 TANGER RESD LA PLAGE،

90000، TANGER MAROC
 BEAUTE DE REVE MANAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 شارع 
يوسف ابن تاشصين اقامة الشاطئ 
الطبق ) الشقة رقم 2 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
127277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BEAUTE DE REVE MANAL
منسجع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
والحالقة  السج يل  وفالون  فحي 

ونادي اللياقة البدنية.
شارع   5  : عنوان املقر االجس اعي 
الشاطئ  اقامة  تاشصين  ابن  يوسف 
 92222  -  2 رقم  الشقة   ( الطبق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 122 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
1.222 حصة    : السيدة منى رامي 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
زنقة  السيدة منى رامي عنوانه(ا) 
البيضاء   الدار  االلصة   ( رقم   1(5

)2)2) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
زنقة  السيدة منى رامي عنوانه(ا) 
البيضاء   الدار  االلصة   ( رقم   1(5

)2)2) الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بطنجة  بساريخ - تحت رقم -.
(26I

CANOCAF SARL

DRILAB
إعالن مسعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 22 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
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DRILAB  »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: حي املطار 
منال 5 - 222)6 الناظور  املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.17415
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  28 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الحـصص  تصـويت  على  املصادقة 
االجس ـاعـية املقررة بساريخ 28 يوليوز 
من  لبحر،  بين السيد زكرياء   (2(2
جهة، و السيد لبحر يوسف من جهة 

أخرى.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسي2 جديد للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مالئ ة النظام األسا�صي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
حصة   262) لبحر  بوبكر  مايلي: 
 162) يوسف  لبحر  اجس اعية)، 
مح د  لبحر   ، اجس اعية)  حصة 
لبحر سارة  اجس اعية)  حصة   162(
و نعي ة بن  )162 حصة اجس اعية) 

طاهر (162 حصة اجس اعية).
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
لبحر  بوبكر  السيد  تعيين  مايلي: 
والسيدة سارة لبحر ك سي2ين جدد 
للشركة بعد اسسقالة السيد زكرياء 

لبحر من مهام التسيي2
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ )2 شتن23 

2)2) تحت رقم 974).
(27I

CANOCAF SARL

NADOR CHANGE
إعالن مسعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 22 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
NADOR CHANGE »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

مراكش رقم 6)1  - 222)6 الناظور 
املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.6922
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  15 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الحـصص  تصـويت  على  املصادقة 
االجس ـاعـية املقررة بساريخ 15 يوليوز 
2)2) بين السيد الوع اري مح ادي، 
من جهة، و السيد الوع اري ابراهيم، 

من جهة أخرى.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسي2 جديد للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

مالئ ة النظام األسا�صي للشركة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
ابراهيم  الوع اري  السيد:  مايلي:  
)12.222 حصة اجس اعية) و السيد: 
 12.222) الحصيط  عبد  الوع اري 

حصة اجس اعية).
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 
الوع اري  السيدين  تعيين  مايلي: 
الحصيط  عبد  الوع اري  و  ابراهيم 

ك سي2ين جديدين للشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 7) غشت 

2)2) تحت رقم 916).
(28I

ESPACE COMPETENCES  SARL

 STE MIMOUNT 
CONSULTING SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ESPACE COMPETENCES  SARL
شارع القي2اوان، ع ارة  22  ، شقة 

 BOITE POSTAL  :     .2، العيون(

70000 ، .1349، العيون املغرب

 STE MIMOUNT CONSULTING 

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي شارع ع ر 

املخسار ع ارة 18 شقة )2 حي الصسح 

العيون - 72222 العيون املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(1285

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

ت ت   (2(2 شتن23   2( في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

نقل البضائع لحساب الغي2

- نقل البضائع لحسابى الخاص

- نقل العاملين

- وكيل شحن بري.

لج يع  والدولي  الوطني  النقل   -

املنسجات والبضائع

والخدمات  اللوجستية  املهن   -

اللوجستية

والسجارة  والسصدير  االسسي2اد   -

العامة..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

22 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/)24).

(29I

EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

MAALAMAT TETOUAN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU

DETROIT

92 شارع يوسف إبن تاشصين رقم 

85 ، 92222، طنجة املغرب

MAALAMAT TETOUAN شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 487 شارع 

الدار البيضاء  - 92222 تطوان  

املغرب .

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(1261

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تقرر   (2(2 غشت   22 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 MAALAMAT ذات الشريك الوحيد 

TETOUAN  مبلغ رأس الها 122.222 

 487 درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي 

شارع الدار البيضاء  - 92222 تطوان  

املغرب  نتيجة ل : عدم مزاولة نشاط 

الشركة .

 487 ب  السصصية  مقر  حدد  و 

شارع الدار البيضاء  - 92222  تطوان  

املغرب . 

و عين:

السيد(ة) انس  مرون و عنوانه(ا) 

 92222 ح و  فيال   ، مرتيل  طريق 

تطوان  املغرب ك صصي (ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

21 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 822).

(42I

Bureau de La competences consultation

ENTREPRISE RACHID
شركة ذات مسؤولية محدودة 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 ،

72222، العيون املغرب
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ENTREPRISE RACHID شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
مدينة الوحدة الشطر الثاني رقم 
458 ج العيون - 72222 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2(785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ENTREPRISE RACHID
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء والكهرباء.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم  الثاني  الشطر  الوحدة  مدينة 
العيون   72222  - العيون  ج   458

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : حصيظ  رشيد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  حصيظ  رشيد  السيد 
تجزئة سيدي العربي عين   477 رقم 

العودة 122)1 عين العودة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  حصيظ  رشيد  السيد 
تجزئة سيدي العربي عين   477 رقم 

العودة 122)1 عين العودة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 21 غشت 
2)2) تحت رقم 2)2)/229).

(41I

Ficomek

مقهى لبريكي
عقد تسيي2 حر ألفل تجاري (األشخاص 

الطبيعيون)
عقد تسيي2 حر ألفل تجاري

مقهى ل23يكي
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
السيد(ة)   أعطى   (2(2 يوليوز   21
للبطاقة  (ة)  الحامل  ل23يكي  مح د 
املسجل   C1(2212 رقم    الوطنية 
باملحك ة   45(98 السجاري  بالسجل 
السجارية ب كناس حق التسيي2 الحر 
محطة  ب  الكائن  السجاري  لألفل 
ل23يكي املهاية مكناس - )5215 املهاية 
مصطصى   للسيد(ة)  املغرب  مكناس 
للبطاقة  (ة)  الحامل  الشنسوف 
الوطنية رقم   L119(22  ملدة ) سنة 
و تنسهي   (2(2 يوليوز   21 تبسدئ من 
في 22 يونيو ))2) مقابل مبلغ شهري 

17.522  درهم.
(4(I

ANDERSEN CONSULTING

INCEB MED SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC (9
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
INCEB MED SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 182 شارع 
ولي العهد، مركز NREA املكسب رقم 

12 - 92222 طنجة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.95995

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (2(2 يوليوز   12 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»922.222 درهم« أي من »122.222 

عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقافة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   2( بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22449).
(42I

ficogedek sarl au

M.Z FIRST CLASS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 M.Z FIRST CLASS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 2 

ع ارة 52) الشطر 1 رياض ويسالن  
- 52252 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
52455

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 M.Z  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FIRST CLASS SARL AU
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
،السصدير  الغي2  لحساب  البضائع 

واالسسي2اد، االشغال العامة.
 2 شقة   : عنوان املقر االجس اعي 
1 رياض ويسالن   52) الشطر  ع ارة 

- 52252 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : زوهري  مح د  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زوهري  مح د  السيد 
 2 املنصور   7 ألف  ع ارة   11 رقم 

52252 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  زوهري  مح د  السيد 
املنصور    7 ألف  ع ارة   11 رقم 

52252 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
7) غشت  بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 458).
(44I

COGEST

LINA SAKANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COGEST
 BD RAHAL EL MESKINI ، 51

20120، CASABLANCA MAROC
LINA SAKANE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 51 شارع 

رحال املسكيني الطابق 2 الرقم 12 - 
2)21) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 LINA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.SAKANE
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
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51 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
رحال املسكيني الطابق 2 الرقم 12 - 

2)21) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 999   : الشركة ديست انصيست 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
حصة   1   : عالل  زويال  السيد 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
انصيست  ديست  الشركة 
ابن  السصي2  شارع   4(9 عنوانه(ا) 
 (2(92  46 الرقم   5 عائشة الطابق 

الدار البيضاء املغرب.
 15 السيد زويال عالل عنوانه(ا) 
تجزئة حدائق الكورنيش انصا 2182) 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 15 السيد زويال عالل عنوانه(ا) 
تجزئة حدائق الكورنيش انصا 2182) 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744698.
(45I

CANOCAF SARL

FTS ORIENT
إعالن مسعدد القرارات

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 22 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
FTS ORIENT »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
الجيش امللكي زنقة الخنساء رقم 7، 
الطابق الثاني شقة رقم 2 - 222)6 

الناظور املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.18129

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  27 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الحـصص  تصـويت  على  املصادقة 
االجس ـاعـية املقررة بساريخ 27 غشت 
2)2) بين السيد هوبان عبدالجليل و 
السيد الغافقي فؤاد من جهة أخرى.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسي2 جديد للشركة

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: تـغـيي2 الشكل القـانوني للشركة 
مسـؤولية  ذات  شركة  لسصبح 
لشريك وحيد و املصادقة  محدودة  
الجديد  األسـا�صي  القانون  على 

للشركة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

ت ديد الهدف االجس اعي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
الذي ينص على   :7 و   6 بند رقم 
حصة   1222) فؤاد  الغافقي  مايلي: 

اجس اعية)، 
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 
فؤاد  الغافقي  السيد  تعيين  مايلي: 
قبول  بعد  للشركة  وحيد  ك سي2 
عبدالجليل  هوبان  السيد  اسسقالة 

من مهام التسيي2
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
ت ديد الهدف االجس اعي بزيادة: نقل 

البضائع للغي2
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 7) غشت 

2)2) تحت رقم 917).
(48I

LAHLOU MOHAMMED

STE JEBRAN ABDOU SARL
إعالن مسعدد القرارات

LAHLOU MOHAMMED
) شارع املسي2ة الخضراء الطابق 
االول رقم املكسب 5 ، 2)922، 

طنجة املغرب
 STE JEBRAN ABDOU SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: طريق 

الرباط ج اعة بوخالق كزناية  - 

92222 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.59221

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

2)2) تم اتخاذ  22 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

بيع السيد عبد الرحيم هسكر(95))  

حنان  السيدة  و  اجس اعية  حصة 

حصة   ((95) زغروشني   الزاوي 

إجس اعيةو السيد عبد الغني هسكر 

السيدة  و  إجس اعية  حصة   (55(

حصة   (55) الزاوي زغروشني  سهام 

 (722) مج وعه  ما  اي  اجس اعية 

حصة اجس اعية من فئة 1222 درهم 

للحصة.

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

عبد  للسيد  نهائي  خروج  مايلي: 
الرحيم هسكر والسيدة حنان الزاوي 
زغروشني   والسيد عبد الغني هسكر 

زغروشني   الزاوي  سهام  السيدة  و 

كشركاء من الشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

على  ينص  الذي   :7 رقم  بند 

 (12 البشري  مراد  السيد  مايلي: 

نادية  وللسيدة  اجس اعية  حصة 

إجس اعية  حصة   (82 الدكالي  بوكر 

حصة   (12 البشري  علي  للسيد  و 

اجس اعية

على  ينص  الذي   :12 رقم   بند 

عبد  السيد  خروج  بعد  مايلي: 
الرحيم هسكر والسيدة حنان الزاوي 
تم   للشركة  ك سي2ان  زغروشني 

الدكالي  بوكر  نادية  السيدة  تس ية 

ومراد البشري  ك سي2ان  للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (8 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22272).

(52I

AQBOU EL HOUSSAINE

 LABO LOS ANGELES SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AQBOU EL HOUSSAINE
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 LABO LOS ANGELES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي الربع 

القديم ايتزر ميدلت  - 54252 
ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 LABO  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

.LOS ANGELES SARL AU
السحكم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسحليل الصني
تشييد املباني

األشغال الك23ى.
: حي الربع  عنوان املقر االجس اعي 
 54252  - ميدلت   ايتزر  القديم 

ميدلت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 122   : السيد بوح يدي سصيان  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
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سصيان   بوح يدي  السيد 
ايتزر  القديم  الربع  حي  عنوانه(ا) 

ميدلت  54252 ميدلت  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
سصيان   بوح يدي  السيد 
ايتزر  القديم  الربع  حي  عنوانه(ا) 

ميدلت  54252 ميدلت  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية ب يدلت  بساريخ 21 غشت 

2)2) تحت رقم 127.
(51I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

STE CHAMSLOG
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركان املغرب
STE CHAMSLOG  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي زنقة 

الوداية رقم )7 حي العيون بركان - 
62222 بركان املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.6951

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
املؤرخ في 7) يناير 219) ت ت إضافة 
إلى نشاط الشركة  السالية  األنشطة 

الحالي :
اسسي2اد وتصدير.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
ف23اير   (6 بساريخ  ب23كان   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/125.
(5(I

AQBOU EL HOUSSAINE

  IRRI SABAD TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AQBOU EL HOUSSAINE
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  IRRI SABAD TRAVAUX  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

القصيبة رقم )4 مدغرة الرشيدية  
- 222)5 الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
14267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 IRRI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SABAD TRAVAUX  SARL
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلصة 
بناء وتشييد قنوات الري والسقطي2

تركيب كامي2ات مراقبة.
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
القصيبة رقم )4 مدغرة الرشيدية  - 

222)5 الرشيدية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد زكرياء بدجي  :  242 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
 222   : السيد عبد االله سعدي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد رضوان بدجي  :  222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)   بدجي   زكرياء  السيد 
املسي2ة  حي   26 رقم   28 الزنقة 
الرشيدية  222)5 الرشيدية املغرب.
السيد عبد االله سعدي عنوانه(ا) 

خي تاركة القدي ة الرشيدية  222)5 
الرشيدية املغرب.

عنوانه(ا)  بدجي   رضوان  السيد 
املسي2ة  حي   26 رقم   28 الزنقة 
الرشيدية  222)5 الرشيدية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  بدجي   زكرياء  السيد 
26 حي  28 رقم  رضوان بدجي الزنقة 
املسي2ة الرشيدية  222)5 الرشيدية 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 769.
(52I

THALAL CONSULTANTS

ALBATOU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THALAL CONSULTANTS
 N° 23 RUE TARIK BNOU
 ZIAD APPT N°8 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ALBATOU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

عبد الكريم الخطابي طريق حسن 
بن مبارك اقامة الخطابية ع ارة 
ب الطابق االول رقم 2 - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
125979

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
.ALBATOU

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
ترويج املخدرات .

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
حسن  طريق  الخطابي  الكريم  عبد 
بن مبارك اقامة الخطابية ع ارة ب 
الطابق االول رقم 2 - 42222 مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد ح زة بنعزوز :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بنعزوز  ح زة  السيد 
فيال بنعزوز طريق ابن تومرت  42222 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  بنعزوز  ح زة  السيد 
فيال بنعزوز طريق ابن تومرت  42222 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   21 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115126.
(54I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

AMF DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطان وشارع لبنان لطابق الساسع 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
AMF DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة فرج 
رقم 5)1 محل رقم 1 عزيب الحاج 

قدور  - 92222 طنجة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127485

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AMF  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.DISTRIBUTION

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية واملنسجات املنزلية

االسسي2اد والسصدير والشراء ؛ بيع 

ج يع البضائع والسجارة بشكل عام.

منسجات..

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

عزيب   1 رقم  محل   1(5 رقم  فرج 

الحاج قدور  - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : أساكا  ح زة   السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  أساكا  ح زة   السيد 

عزيب الحاج    1(5 تجزئة فرج رقم 

قدور 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  أساكا  ح زة   السيد 

عزيب الحاج    1(5 تجزئة فرج رقم 

قدور 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   22 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22512).

(55I

STE DAY FINANCE

STE SEA PROM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE DAY FINANCE
ساحة الحرية الرقم 12 الطابق 

الثاني الصقيه بن فالح ، 22)2)، 
الصقيه بن فالح املغرب

STE SEA PROM SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  4 الزنقة 
أفياتور فيساليس اقامة املسسقبل 4 
الرقم 6 الطابق 21 الدار البيضاء - 

2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

466521
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SEA PROM SARL
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري و االست2اد و السصدير و أع ال 

مخسلصة.
عنوان املقر االجس اعي :  4 الزنقة 
 4 أفياتور فيساليس اقامة املسسقبل 
 - الدار البيضاء   21 الطابق   6 الرقم 

2222) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 222   : السيد يقيني عبد الرحيم 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 222   : املعطي  مصساح  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 242   : سعيد  الغانمي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  يقيني  السيد 
عنوانه(ا) حي أيت �صي علي الزنقة 15 
الصقيه بن فالح   (2(22  652 رقم 

املغرب.
عنوانه(ا)  املعطي  مصساح  السيد 
 24 الرقم  س  بلوك  الياس ين  حي 

22)2) الصقيه بن فالح املغرب.
عنوانه(ا)  سعيد  الغانمي  السيد 
26 حي السوارت شقة 1 زنقة 4 طابق 

1 2222) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الرحيم  عبد  يقيني  السيد 
عنوانه(ا) حي أيت �صي علي الزنقة 15 
الصقيه بن فالح   (2(22  652 رقم 

املغرب
عنوانه(ا)  سعيد  الغانمي  السيد 
26 حي السوارت شقة 1 زنقة 4 طابق 

1 2222) الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 742277.
(56I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

F2A TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطان وشارع لبنان لطابق الساسع 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
F(A TRANSPORT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة فرج 
رقم 5)1 محل رقم ) عزيب الحاج 

قدور - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
127487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 F(A  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. TRANSPORT
نقل بري   : غرض الشركة بإيجاز 

للبضائع لحساب الغي2
والشراء  والسصدير  االسسي2اد 
لج يع  عام  بشكل  والسجارة  والبيع 

أفناف األفناف ،
السلع واملنسجات.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
عزيب   ( رقم  محل   1(5 رقم  فرج 
الحاج قدور - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : أساكا  سناء  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  أساكا  سناء  السيدة 
عزيب الحاج    1(5 تجزئة فرج رقم 

قدور 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  أساكا  سناء  السيدة 
عزيب الحاج    1(5 تجزئة فرج رقم 

قدور 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22511).
(57I

DWELLING

MOUNA BLANCA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DWELLING
 AV YOUSSEF IBNOU 5
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 TACHEFINE 2EME ETG APPT
 3 TANGER RESD LA PLAGE،

90000، TANGER MAROC
MOUNA BLANCA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 شارع 

يوسف ابن تاشصين  اقامة الشاطئ 
الطبق ) الشقة رقم 2 - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
127289

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   29
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MOUNA BLANCA
مشغل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مقهى ومطعم مسعهد تقديم الطعام.

شارع   5  : عنوان املقر االجس اعي 
اقامة الشاطئ  يوسف ابن تاشصين  
 92222  -  2 رقم  الشقة   ( الطبق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 122 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة منال رامي :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة منال رامي عنوانه(ا) زنقة 
البيضاء  الدار  االلصة   ( رقم   1(5

)2)2) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة منال رامي عنوانه(ا) زنقة 
البيضاء  الدار  االلصة   ( رقم   1(5

)2)2) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بطنجة  بساريخ - تحت رقم -.
(58I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté » BEST SERVICE
TOURS« SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تصويت حصص

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 21 املسي2ة 1, »س« رقم 
)2 ، 42222، مراكش املغرب

 Sté » BEST SERVICE TOURS«
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 484 
الحي الصناعي سيدي غانم مكسب 
رقم 11 - 42222 مراكش املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.85952
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 يوليوز   14 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد (ة) ج يلة بولعالم 
أفل  من  اجس اعية  حصة   1.222
(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.222
يوليوز   14 مباركي بساريخ  بدر الدين  

.(2(2
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
4) غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم )11494.
(59I

LAHLOU MOHAMMED

 SOCIETE IMMOBILIERE
LIBANO MAROCAINE SARL

إعالن مسعدد القرارات

LAHLOU MOHAMMED
) شارع املسي2ة الخضراء الطابق 
االول رقم املكسب 5 ، 2)922، 

طنجة املغرب
 SOCIETE IMMOBILIERE

 LIBANO MAROCAINE SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 12 زنقة 

كندي - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.4769

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

2)2) تم اتخاذ  24 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

حصسين  يسين  أح د  السيد  بيع 

اجس اعية للسيد عبدالسالم يسين

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

يسين  أح د  للسيد  نهائي  خروج 

بالسالي تغيي2  كشريك من الشركة و 

البند7 من القانون األسا�صي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

السيد عبد السالم يسين 998 حصة 

 2( اجس اعية و السيدة زهرة يسين 

حصة اجس اعية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (7 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 99)22).

(62I

LAHLOU MOHAMMED

 STE MISSION BOTTLING
 PLANT OF MOROCCO

SARL
إعالن مسعدد القرارات

LAHLOU MOHAMMED

) شارع املسي2ة الخضراء الطابق 

االول رقم املكسب 5 ، 2)922، 

طنجة املغرب

 STE MISSION BOTTLING

 PLANT OF MOROCCO SARL

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 12 زنقة 

كندي - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.979

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  24 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
(21)  حصة  بيع السيد أح د يسين 

اجس اعية للسيد عبدالسالم يسين
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
يسين  أح د  للسيد  نهائي  خروج 
بالسالي تغيي2  كشريك من الشركة و 
البند7 من القانون األسا�صي للشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
 2999 يسين  السالم  عبد  السيد 
زهرة  السيدة  و  اجس اعية  حصة 

يسين 21 حصة اجس اعية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (7 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22221).
(61I

LCCTC

 LOUMED CABIN CREW
TRAINING CENTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

LCCTC
رقم 11 شارع الحسن االول حي 
الداخلة ، 82262، اغادير املغرب
 Loumed cabin crew training
center شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11 
شارع الحسن االول حي الداخلة - 

82262 اكادير املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(2451

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (2(2 يوليوز   (2 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   522.222« قدره 
»1.222.222 درهم« إلى »1.522.222 
مقافة  إجراء    : طريق  عن  درهم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   21 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 1856.

(6(I

LAHLOU MOHAMMED

 STE ALPHA

INVESTISSEMENT SARL
إعالن مسعدد القرارات

LAHLOU MOHAMMED

) شارع املسي2ة الخضراء الطابق 

االول رقم املكسب 5 ، 2)922، 

طنجة املغرب

 STE ALPHA INVESTISSEMENT

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 12 زنقة 

كندي - 92222 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.4769

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

2)2) تم اتخاذ  24 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

(5))خ سة  بيع السيد أح د يسين 

للسيد  اجس اعية  حصة  عشرون  و 

عبدالسالم يسين

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

يسين  أح د  للسيد  نهائي  خروج 

بالسالي تغيي2  كشريك من الشركة و 

البند7 من القانون األسا�صي للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

 1(47 يسين  السالم  عبد  السيد 

زهرة  السيدة  و  اجس اعية  حصة 

يسين 12 حصة اجس اعية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (7 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22222).

(62I

مكسب املحاسبة الصالحي

 SOCIETE GLOBE EPICES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكسب املحاسبة الصالحي
زنقة املدينة املنورة ع ارة اليعقوبي 

الطابق الثالث الشقة رقم 6 ، 

62222، وجدة املغرب

 SOCIETE GLOBE EPICES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 

طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الريا�صي الزنقة ه12 رقم 9 - 

62222 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.24617

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (2(2 يوليوز   29 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

  SOCIETE GLOBE EPICES SARL

درهم   52.222,22 رأس الها  مبلغ 

حي  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
الريا�صي الزنقة ه12 رقم 9 - 62222 

وجدة املغرب نتيجة ل : 1/الصشل في 

اسسقطاب الزبناء.

)/ الظرفية االقسصادية ..

حي  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
الريا�صي الزنقة ه12 رقم 9 - 62222 

وجدة املغرب. 

و عين:

و  يوجيل  الحسين   السيد(ة) 

الزنقة ه12  الريا�صي  حي  عنوانه(ا) 
رقم 9 62222 وجدة املغرب ك صصي 

(ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (2 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم )155.

(64I

nezha elwassi

SOTEB COMPUTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

nezha elwassi
 BD. MOHAMMED V. RES .62

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE
 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco
SOTEB COMPUTER  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 62 اقامة 
املنصور باهلل شارع مح د الخامس 
الشقة رقم 9 الطابق الساني الجديدة 

- 4222) الجديدة املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1919

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 غشت   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :
حيات لشرف  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   422
422 حصة لصائدة  السيد (ة) مح د  

راق�صي بساريخ )1 غشت 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بالجديدة  بساريخ 21 شتن23 

2)2) تحت رقم 69)5).
(65I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

AMF LOGISTIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اقامة لينا الرقم 76 زاوية شارع 
طانطان وشارع لبنان لطابق الساسع 

طنجة ، 92222، طنجة املغرب
AMF LOGISTIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي منطقة 
فناعية طريق تطوان رقم 118 
مخزن رقم 2  - 92272 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
127(67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AMF  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.LOGISTIQUE
تخزين   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتخزين املواد الغذائية والنظافة
وتوزيع  اللوجستية  الخدمات    

املواد الغذائية ومنسجات النظافة
  اسسي2اد وتصدير املواد الغذائية 

ومنسجات النظافة.
منطقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 118 رقم  تطوان  طريق  فناعية 
مخزن رقم 2  - 92272 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : مبارك أساكا   السيد   

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مبارك أساكا   السيد   
عزيب الحاج    1(5 تجزئة فرج رقم 

قدور 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
أساكا عنوانه(ا)  مبارك  السيد   
عزيب الحاج    1(5 تجزئة فرج رقم 

قدور 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (7 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 8)222),.

(66I
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FIDEXPER

شركة كروب ترافو الصويرة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

FIDEXPER

 MOJAHID ELAYACHI LOT

 LEBBATIYA APPT 1 EL JADIDA ،

24000، EL JADIDA MAROC

شركة كروب ترافو الصويرة شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي دوار 

حاج امح د ج اعة سيدي عابد 

الجــــديــــدة - 4222) الجــــديــــدة 

املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.16255

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تغيي2   (2(2 يونيو   22 املؤرخ في 

»تاجر مواد بناء  نشاط الشركة من 

ومنعش عقاري.« إلى »حذف النشاط 

املنهي منعش عقاري و األشغال العامة 

من الهدف االجس اعي للشركة.«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  بالجديدة   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 25)5).

(67I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

ا ط ب م طراتس سارل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI

MED

 place mozart residence

 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7

tanger، 90000، tanger املغرب

ا ط ب م طراتس سارل  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

لينان اقامة يامنة الطابق األول رقم 

)2  - 92222 طنجة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127(79

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : ا ط ب 

م طراتس سارل .

تصريح   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج ركي .

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

لينان اقامة يامنة الطابق األول رقم 

)2  - 92222 طنجة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ملولي  لطيقة  السيدة 

14 زنقة االردن  اقامة يامنة )طابق 1 

رقم )2 طنجة 92222 طنجة املغرب

الوريغلي   فاط ة  السيدة 

اغبال  عين  عي�صى  ايت  عنوانه(ا) 

افران  تيكريكرة   52112 تيكريكرة 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  ملولي  لطيقة  السيدة 

14 زنقة االردن  اقامة يامنة )طابق 1 

رقم )2 طنجة 92222 طنجة املغرب

 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

(68I

cabinet jdaini

C.O.H TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

C.O.H TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي )7 طريق 

بني وكالن حي لعيون بركان - 62222 

بركان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(422

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

2)2) تقرر حل  7) غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  C.O.H TRAVAUX الشريك الوحيد 

درهم   (22.222 رأس الها  مبلغ 

طريق   7( وعنوان مقرها اإلجس اعي 

بني وكالن حي لعيون بركان - 62222 

اقصال   : ل  نتيجة  املغرب  بركان 

الشركة.

و حدد مقر السصصية ب )7 طريق 

بني وكالن حي لعيون بركان - 62222 

بركان املغرب. 

و عين:

و  حبجاوي  ع ر   السيد(ة) 

رقم  الثاني  الحسن  شارع  عنوانه(ا) 

477 حي بوكراع بركان  62222 بركان 

املغرب ك صصي (ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : )2 شارع 

بئ2 انزران حي الحسني بركان

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   2( بساريخ  ب23كان   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/224.

(69I

fidaga

 MALEK-THOMEN
CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidaga

 n°11 imm inflasse av

 abderrahim bouabid agadir ،

80000، agadir maroc

 MALEK-THOMEN

CONSULTING       شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 268 

بلوك E  حي الهدى اكادير.   - 82222 

أكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

44275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مسبوعة  الشركة  تس ية 

ب خسصر  اإلقسضاء  عند 

 MALEK-THOMEN  : تس يتها 

.      CONSULTING

  FITNESS : غرض الشركة بإيجاز

.ET CONSULTING
عنوان املقر االجس اعي : رقم 268 

بلوك E  حي الهدى اكادير.   - 82222 

أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

122 حصة  السيدة أنيا تومان  :  

بقي ة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة أنيا تومان  عنوانه(ا) اقامة 

الجامعة الدولية انصرسيابوليس تليال 

تكيوين 82222 أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة أنيا تومان  عنوانه(ا) اقامة 

الجامعة الدولية انصرسيابوليس تليال 

تكيوين 82222 أكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   22 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 4)961.

(72I

cabinet jdaini

INYAHO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

INYAHO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 51) طريق 

تالسينت تجزئة اللي ون بركان - 

62222 بركان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4241

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

2)2) تقرر حل  17 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    INYAHO الوحيد  الشريك 
وعنوان  درهم   52.222 رأس الها 

مقرها اإلجس اعي 51) طريق تالسينت 

تجزئة اللي ون بركان - 62222 بركان 

املغرب نتيجة ل : اقصال الشركة.

 (51 ب  السصصية  مقر  حدد  و 

طريق تالسينت تجزئة اللي ون بركان 

- 62222 بركان املغرب. 

و عين:
و  املحصوظي  عصام    السيد(ة) 
عنوانه(ا) 51) طريق تالسينت تجزئة 
62222 بركان املغرب  اللي ون بركان 

ك صصي (ة) للشركة.
الحدود  اإلقسضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املسعلقة بالسصصية : 
)2 شارع بئ2 انزران حي الحسني بركان
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (7 بساريخ  ب23كان   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/))2.

(71I

AUDINET

WECOWORK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDINET
 RUE AIT OURIR BD MLY 22
 YOUSSEF CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA MAROC
WECOWORK شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 22 زنقة 
ايت اورير – البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472872

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.WECOWORK

                               : بإيجاز  الشركة  غرض 
االستشارات  و  الدراسات  مكسب  

القانونية و الضريبية 
املجاالت                                   ج يع  السدريب  مركز 

:                 املحاسبة.
زنقة   22  : عنوان املقر االجس اعي 
ايت اورير – البيضاء - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : اومغار  هشام  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اومغار  هشام  السيد 
51شارع عبد اللطيف بنقدور الطابق 
الداربيضاء   (2222 نورا   اقامة   1

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  اومغار  هشام  السيد 
51شارع عبد اللطيف بنقدور الطابق 
الداربيضاء   (2222 نورا   اقامة   1

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744722.
(7(I

KING CONSULTING

SAPEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

KING CONSULTING
 BUREAU B IMM 5 LOT N°1

 HAY OTHMANE BOUZNIKA ،
13100، BOUZNIKA MAROC
SAPEM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 (AV/4(  وعنوان مقرها اإلجس اعي
 MOHAMED BEN ABDALLAH

 REGRAGUI AL IRFANE - RABAT
.- 10100 RABAT MAROC

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.121687

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (218 دجن23   19 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   (.222.222«

»2.222.222 درهم« إلى »2.222.222 

درهم« عن طريق :  إدماج احسياطي أو 

أرباح أو عالوات إفدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   (4 بساريخ  بالرباط   السجارية 

219) تحت رقم 815).

(72I

STE SOUPAT OUJDA

 SOCIETE SOUPAT OUJDA

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE SOUPAT OUJDA

15 شارع ج ال الدين افغاني 

الطابقا الول رقم 2 وجدة ، 62222، 

وجدة املغرب

 SOCIETE SOUPAT OUJDA SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 

ج ال الدين افغاني الطابق االول 

رقم 2 - 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

252(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 SOCIETE SOUPAT OUJDA SARL

.AU
بيع قطع   : غرض الشركة بإيجاز 
غيار السيارات -اسسي2اد قطع الغيار-

ميكانيكا السيارات.
15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
االول  الطابق  افغاني  الدين  ج ال 

رقم 2 - 62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد زاوي سصيان :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد زاوي سصيان عنوانه(ا) حي 
 (7 1) رقم  الحسني الوفاق زنقة باء 

62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد زاوي سصيان عنوانه(ا) حي 
 (7 1) رقم  الحسني الوفاق زنقة باء 

62222 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (4 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1575.
(74I

LA DILIGENCE COMPTABLE

JEFFERSON ACADMY PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عبد العزيز الثعالبي شارع 
عالل بن عبد هللا الطابق الثاني 
املكسب رقم 14 فاس ، 22222، 

فاس املغرب
 JEFFERSON ACADMY PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 99 
شارع موالي رشيد طريق فصرو  - 

22262 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

625(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.JEFFERSON ACADMY PRIVE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للسكوين و التهيأ لالمسحانات .

 99 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

 - شارع موالي رشيد طريق فصرو  

22262 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : فامر  هشام  السيد 

حصة بقي ة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  فامر  هشام  السيد 

الزيسون  تجزئة   24 بي2وت  شارع 

الزهور )  22262 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  فامر  هشام  السيد 

الزيسون  تجزئة   24 بي2وت  شارع 

الزهور )  22262 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   21 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 212).

(75I

مكسب بازوك لل حاسبة

STE GLOBAL INVEST BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب بازوك لل حاسبة
زنقة امالل رقم154 سيدي بوملان 

كردميت تنجداد الرشيدية ، 
622)5، تنجداد املغرب

 STE GLOBAL INVEST BTP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

امالل فركلة العليا تنجداد 
الرشيدية - 622)5  تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
14281

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GLOBAL INVEST BTP
غرض الشركة بإيجاز : - 

االشغال املخسلصة.
االسسي2اد والسصدير  -

-       كهربة املباني
قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 
امالل فركلة العليا تنجداد الرشيدية 

- 622)5  تنجداد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : لحسن  ملكي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لحسن  ملكي  السيد 

تنجداد  العليا  فركلة  امالل  قصر 

الرشيدية 622)5 تنجداد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  لحسن  ملكي  السيد 

تنجداد  العليا  فركلة  امالل  قصر 

الرشيدية 622)5 تنجداد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 14281.

(76I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

EVANESCENCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

EVANESCENCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4) شارع 

االمي2 موالي عبد هللا - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

126119

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EVANESCENCE

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

و  الصندقة  في  عقارية/استشارات 

انواع  ج يع  في  املطاعم/املشاركة 

الشركات.



عدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2))الجريدة الرسمية   11816

 (4  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع االمي2 موالي عبد هللا - 42222 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد جوليان زي ر :  52) حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
  : بيي2  جاك  شارل  كويو  السيد 
52) حصة بقي ة 122 درهم للحصة 
السيد جوليان زي ر : 52) بقي ة 

5.222) درهم.
السيد كويو شارل جاك بيي2 : 52) 

بقي ة 5.222) درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد جوليان زي ر عنوانه(ا) 26 
 22222 رومباس   571(2 زنقة لسور 

فرنسا فرنسا.
بيي2  جاك  شارل  كويو  السيد 
ان  موتيي  االيزل  زنقة   6 عنوانه(ا) 
البورت دو دير   22222  5(((2 دير 

فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد جوليان زي ر عنوانه(ا) 26 
 22222 رومباس   571(2 زنقة لسور 

فرنسا فرنسا
بيي2  جاك  شارل  كويو  السيد 
عنوانه(ا) 6 زنقة االيزل موتيي ان دير 
2)))5 22222 البورت دو دير فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115199.
(77I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

LIJUAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LIJUAN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4) شارع 
االمي2 موالي عبد هللا - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1261(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LIJUAN
غرض الشركة بإيجاز : استشارات 
و  الصندقة  في  عقارية/استشارات 
انواع  في ج يع  املشاركة   / املطاعم 

الشركات.
 (4  : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع االمي2 موالي عبد هللا - 42222 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 52.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
  : مينيتي  سبستيان  جان  السيد 
522 حصة بقي ة 122 درهم للحصة
 : مينيتي  سبستيان  جان  السيد 

522 بقي ة 52.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
مينيتي  سبستيان  جان  السيد 
شارع موالي عبد هللا   (4 عنوانه(ا) 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
مينيتي  سبستيان  جان  السيد 
شارع موالي عبد هللا   (4 عنوانه(ا) 

42222 مراكش املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 22)115.

(78I

MOORISH

CREANCE IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOORISH
29 شارع لال ياقوت الطابق 5 شقة د 

، 2282)، الدار البيضاء املغرب
CREANCE IMMOBILIER شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 
شارع عبد املومن و زنقة س ية، 

إقامة شهرزاد 2 الطابق 4 الرقم 2) 
النخيل    - 2242) الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472911
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CREANCE IMMOBILIER
غرض الشركة بإيجاز : الس سرة 

العقارية و تجارة.
زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 
س ية،  زنقة  و  املومن  عبد  شارع 
إقامة شهرزاد 2 الطابق 4 الرقم 2) 
البيضاء   الدار   (2242  - النخيل    

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد كريم البخاري :  242 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد ح زة ابرعوز :  222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

222 حصة    : السيد يونس فالح  

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  البخاري  كريم  السيد 

ح زة  اقامة  البنصسج  زنقة   17

البيضاء   الدار   (2222 الراحة  حي 

املغرب.

السيد ح زة ابرعوز عنوانه(ا) 4) 

اقامة عز العرب زنقة الروي�صي طابر 

8 2222) الدار البيضاء  املغرب.

عنوانه(ا)  فالح   يونس  السيد 

18 زنقة شقائق النع ان حي الراحة 

2222) الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  البخاري  كريم  السيد 

حي  اقامة ح زة  البنصسج  زنقة   17

الراحة 2222) الدار البيضاء  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744759.

(82I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

MKV CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

MKV CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4) شارع 

موالي عبد هللا - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

126117
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MKV  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.CONSULTING

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

و  الصندقة  في  عقارية/استشارات 

انواع  ج يع  في  املطاعم/املشاركة 

الشركات.

4) شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

مراكش   42222  - هللا  عبد  موالي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 VIDAL MATTHIEU السيد 

حصة   LOIC JEAN-LOUIS :  (52

بقي ة 122 درهم للحصة .

 CHAYAVONG السيدة 

RATTANA :  (52 حصة بقي ة 122 

درهم للحصة .

 VIDAL MATTHIEU السيد   

بقي ة   LOIC JEAN-LOUIS : (52

5.222) درهم.

 CHAYAVONG السيدة 

 (5.222 بقي ة   RATTANA : (52

درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

 VIDAL MATTHIEU السيد 
LOIC JEAN-LOUIS عنوانه(ا) رياض 

اندلو رقم7 شريصية  42222 مراكش 

املغرب.

 CHAYAVONG السيدة 
زنقة   29 عنوانه(ا)   RATTANA

باريس   42222   75216 لوماروا 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

 VIDAL MATTHIEU السيد 
LOIC JEAN LOUIS عنوانه(ا) رياض 
42222 مراكش  اندلو رقم7 شريصية 

املغرب
 CHAYAVONG السيدة 
زنقة   29 عنوانه(ا)   RATTANA
باريس   42222  75216 لوماروا 

فرنسا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115198.

(81I

VISION CONSEILS FIDUCIAIRE SARL AU

 MULTI GUARDING
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 VISION CONSEILS FIDUCIAIRE
SARL AU

 N°69 VILLA MAHASSINE APPT
 N°2 MASSIRA I C MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 MULTI GUARDING SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 69 
فيال محاسين شقة 2 املسي2ة 1 ج 

  MARRKAECH 40000 مراكش -
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1262(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MULTI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.GUARDING SERVICES
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األمن (واملراقبة).

 69 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

ج   1 املسي2ة   2 محاسين شقة  فيال 

  MARRKAECH 42222 مراكش   -

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 422   : بنقشابل  ربيعة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 (22   : الدين فبار  نور  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد اي ن العلوي :  22) حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

22) حصة    : السيد ايوب رادوي 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة ربيعة بنقشابل عنوانه(ا) 

 17 رقم  إ   ( ع ارة  االتصاق  ع لية 

محاميد 42222  مراكش املغرب.

السيد نور الدين فبار عنوانه(ا) 

 52222 مكناس  املسنبي  شارع   (1

مكناس املغرب.

عنوانه(ا)  العلوي  اي ن  السيد 

سالم  ولد  ح و  بن  علي  ولد  درب 

ناظور    6(222 ناظور  ادريوش 

املغرب.

عنوانه(ا)  رادوي  ايوب  السيد 

الحي الصناعي رقم 45 سيدي يوسف 

بن علي 42222  مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  رادوي  ايوب  السيد 

الحي الصناعي رقم 45 سيدي يوسف 

بن علي 42222  مراكش املغرب

عنوانه(ا)  العلوي  اي ن  السيد 

سالم  ولد  ح و  بن  علي  ولد  درب 

ادريوش ناظور 222)6  ناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   22 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115146.

(8(I

COMPTAMAR EXPERTISE

TF INDUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 AV LALLA YACOUT

 CASABLANCA، 20530،

CASABLANCA MAROC

TF INDUS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

السصلي، 14 زنقة في2دي، تقاطع 

موريس رافل، بلصيدير، - 2222)  

الدارالبيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2((581

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (2(2 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

و الكائن بالعنوان ع ارة   - التس ية 

)2) مسجر رقم )2)/4 شارع باح اد 
2222) الدار  زاوية ساحة املحطة  - 

طرف  من  املسي2  و  املغرب  البيضاء 

 / ياسين  فاهيم  طالبي/  السيد(ة) 

حسناء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 15)742.

(82I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

KENSOF SPA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE

BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21

 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

KENSOF SPA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 ب زنقة 

1 شارع اسو بسالم رقم 94 محل 

تجاري 92222  - 92222 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(72(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KENSOF SPA

ح ام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وفالون السج يل.

ب   12  : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة 1 شارع اسو بسالم رقم 94 محل 

تطوان   92222  -   92222 تجاري 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة ف23ينة بوعنان  :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

بوعنان   ف23ينة  السيدة 

عنوانه(ا) شارع عبد الرحيم بوعبيد  
زنقة الصضاء رقم 19 92222 تطوان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة ف23ينة بوعنان عنوانه(ا) 
زنقة  بوعبيد   الرحيم  عبد  شارع 
تطوان   92222  19 رقم  الصضاء 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

26 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 222).

(84I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

JOJA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

JOJA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4) شارع 

االمي2 موالي عبد هللا - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1261(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

.JOJA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

و  الصندقة  في  عقارية/استشارات 

انواع  ج يع  في  املطاعم/املشاركة 

الشركات.

 (4  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع االمي2 موالي عبد هللا - 42222 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 CLAUS JACQUES السيد 

 122 HUBERT :  (52 حصة بقي ة 

درهم للحصة .

 POINSIGNON السيدة 
  JOANNE MARIE MADELEINE :
52) حصة بقي ة 122 درهم للحصة 
 CLAUS JACQUES السيد 
 (5.222 بقي ة   HUBERT : (52

درهم.
 POINSIGNON السيدة 
 JOANNE MARIE MADELEINE :

52) بقي ة 5.222) درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
 CLAUS JACQUES السيد 
اقامة املاندا بي  HUBERT عنوانه(ا) 
ارينسال 97152  222222 سان مارتن 

فرنسا.
 POINSIGNON السيدة 
 JOANNE MARIE MADELEINE
 67(24 )) زنقة بورجوند  عنوانه(ا) 

222222 اشنحايم فرنسا.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 CLAUS JACQUES السيد 
اقامة املاندا بي  HUBERT عنوانه(ا) 
97152  22222 سان مارتن  ارينسال 

املغرب
 POINSIGNON السيدة 
 JOANNE MARIE MADELEINE
 67(24 )) زنقة بورجوند  عنوانه(ا) 

22222 اشنحايم املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 21)115.
(85I

SERVICE COMPTABILITE BELHADJ SARL

KARMOZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SERVICE COMPTABILITE
BELHADJ SARL

 AV AL MOUKAWAMA N° 21
 APT N°10 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
KARMOZ  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

هللا ابراهيم اقامة ش س الطابق 

االر�صي حي االنارة  - 92222 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7219

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. KARMOZ

غرض الشركة بإيجاز : استشارات 

في التسيي2 واملالية.

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 

الطابق  ش س  اقامة  ابراهيم  هللا 

تطوان   92222  - االر�صي حي االنارة  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : يونس   لوقش  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  يونس   لوقش  السيد 

النسيم  إقامة  امللكي  الجيش  شارع 

بلوك ب ط 2 شقة 5  92222 تطوان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  يونس   لوقش  السيد 

النسيم  إقامة  امللكي  الجيش  شارع 

بلوك ب ط 2 شقة 5  92222 تطوان 

املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
26 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم )22).
(87I

Aziz DJEBLI COMPTABLE  

YS ALIMENTATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Aziz DJEBLI COMPTABLE
 Residence Noha immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
YS ALIMENTATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

2222) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469992

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 YS  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ALIMENTATION
و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع املواد الغدائية.
46 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
الزرقطوني الطابق الثاني الشقة 6 - 

2222) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : يون�صي  فالح  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد فالح يون�صي عنوانه(ا) 1) 

 (415( الج اعة  حي  طنطان  زنقة 

البئ2 الجديد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد فالح يون�صي عنوانه(ا) 1) 

 (415( الج اعة  حي  طنطان  زنقة 

البئ2 الجديد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

(88I

TAX MOROCCO CONSULTING

CAC D'OEUFS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TAX MOROCCO CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN IMM

 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،

CASABLANCA MAOC

CAC D'OEUFS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 شارع 

مح د الخامس الطابق 2 تجزئة 

اليسر 6122) برشيد املغرب  - 

6122)  برشيد املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

12961

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CAC  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.D’OEUFS

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الورق  عبوات  ج يع  وتسويق 
والكرتون

تصنيع علب و تغليف البيض

الورق  وتصنيع  تدوير  إعادة 

والكرتون وفرز املخلصات.

ج يع ع ليات السجارة واالسسي2اد 

والسصدير.

ج يع الخدمات.

تأجي2 وفيانة آالت ؛

امليكانيكية  األع ال  انجاز 

وقطع  والكهربائية  والهيدروليكية 

الغيار

والص امات  واألدوات  الح اية 

ومعدات اللحام واملباني

الكهربائية  املعدات  توريد 

واالتصاالت السلكية والالسلكية ،

أع ال مسنوعة وأع ال البناء،

أي نشاط لصيانة املباني وتجهيزها

املشورة والسدريب والدراسة.

النقل والتسليم..

12 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

تجزئة   2 الطابق  الخامس  مح د 

 - املغرب   برشيد   (6122 اليسر 

6122)  برشيد املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد شاطر اح د :  242 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد شاطر بوبكر :  222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 222   : ادريس  اوبلقس  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اح د  شاطر  السيد 

 (7222 النوافر   عوزوز  ولد  دوار 

النوافر املغرب.

السيد شاطر بوبكر عنوانه(ا) 627 
4 الدارالبيضاء  زنقة كوملي ة الطابق 

52)2) الدارالبيضاء املغرب.

السيد اوبلقس ادريس عنوانه(ا) 

 (7222 النوافر  البوزانيين  دوار 

النوافر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  اح د  شاطر  السيد 

 (7222 النوافر   عوزوز  ولد  دوار 

النوافر املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   24 بساريخ  االبسدائية ب23شيد  

2)2) تحت رقم 1187.

(91I

GREEN BIKE CITY

غرين بايك سيتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GREEN BIKE CITY

 Résidence ABDELMOUMEN

 CENTER, angle BD

 ABDELMOUMEN ET BD

 ANOUAL, ÉTAGE 2, BUREAU N°

 202 -، 20200، CASABLANCA

MAROC

غرين بايك سيتي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

عبد املومن سانت2، تقاطع شارع 

عبد املومن و شارع أنوال، الطابق ) 

مكسب )2) - 22)2) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

449(22

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (219 نون23   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

غرين   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

بايك سيتي.
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برمجة   -  : غرض الشركة بإيجاز 
أنظ ة إإلعالم

- بيع أجهزة الك بيوتر
تكنولوجيا  إدارة  استشارات   -

املعلومات.
إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع  تقاطع  سانت2،  املومن  عبد 
 ( عبد املومن و شارع أنوال، الطابق 
الدار البيضاء   (2(22  -  (2( مكسب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد يونس وهابي :  862 حصة 

بقي ة 86.222 درهم للحصة .
 142   : وهابي  فوفيا  السيدة 
حصة بقي ة 14.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  وهابي  يونس  السيد 
 ،87 ع ارة   ،2 زنقة  مازوال،  سيتي 
الدار   (2(22   ( شقة   ،1 الطابق 

البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  وهابي  السيدة فوفيا 
سحي البطوار زنقة الحسي ة رقم 82 

6222) سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  وهابي  يونس  السيد 
 ،87 ع ارة   ،2 زنقة  مازوال،  سيتي 
الدار   (2(22   ( شقة   ،1 الطابق 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (6 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

نون23 219) تحت رقم 22877.
(9(I

 BEPOLYCO  مكسب الدراسات املسعدد االستشارات

ش م م

STE RZ-CHADI-BTP
  SARL AU 

شركة رز-شادي-بتب ش.م.م 
بشريك وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكسب الدراسات املسعدد 

االستشارات  BEPOLYCO ش م م
رقم 112 حي الحسني شارع موالي 
رشيد ورزازات ، 45222، ورزازات 

املغرب

 STE RZ-CHADI-BTP SARL

AU  شركة رز-شادي-بتب ش.م.م 

بشريك وحيد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اداك 

بومالن دادس ع الة تنغي2 - 45822 

بومالن دادس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

787

 18 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

RZ-CHADI-BTP SARL AU  شركة 

رز-شادي-بتب ش.م.م بشريك وحيد.

املقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالشغال العامة- بناء افالح وترميم 

ج يع قنوات االتصال (املاء -الكهرباء 

والصرف الصحي ...).

عنوان املقر االجس اعي : حي اداك 

بومالن دادس ع الة تنغي2 - 45822 

بومالن دادس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : ارزيقي  شادي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ارزيقي  شادي  السيد 
حي اداك بومالن دادس تنغي2 45822 

بومالن دادس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  ارزيقي  شادي  السيد 
حي اداك بومالن دادس تنغي2 45822 

بومالن دادس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  بتنغي2   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 529.
(92I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

رياض سيانو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC
رياض سيانو  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 6)، شارع 
مرس السلطان شقة رقم 2، الطابق 
االول - 2226) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469262

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
رياض   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

سيانو .
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري 
السجارة .

عنوان املقر االجس اعي : 6)، شارع 
مرس السلطان شقة رقم 2، الطابق 
االول - 2226) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د حجي  :  242 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد بنداود حجي  :  222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 222   : السيد عبد املجيد حجي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د حجي  عنوانه(ا)  25 

 (6122 الجديد   حي  الحرية  شارع 

برشيد املغرب.

السيد بنداود حجي  عنوانه(ا) 22 

تجزئة النور  6122) برشيد املغرب.

السيد عبد املجيد حجي عنوانه(ا) 

22 حي النور  6122) برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح د حجي  عنوانه(ا)  25 

 (6122 الجديد   حي  الحرية  شارع 

برشيد املغرب

السيد بنداود حجي  عنوانه(ا) 22 

تجزئة النور  6122) برشيد املغرب

السيد عبد املجيد حجي عنوانه(ا) 

22 حي النور  6122) برشيد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم )74219.

(94I

STE FICOPRO

 S.F HYDROCARBURES

MEKNES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOPRO

 N°01 RES.AL BOUSTANE E44

 RIAD ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC

 S.F HYDROCARBURES

MEKNES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة



11821 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2)) 

وعنوان مقرها اإلجس اعي ج اعة 

ايت حرز هللا دوار بني مطي2 رقم 47 

الحاجب  - 51222 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 S.F  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HYDROCARBURES MEKNES

غرض الشركة بإيجاز :          - نقل 

البضائع  للغي2

 -السصدير و االسسي2اد     

  -املساجرة

ج اعة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 47 ايت حرز هللا دوار بني مطي2 رقم 

الحاجب  - 51222 الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد علوش سعيد :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : فيصل  اشصيق  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سعيد  علوش  السيد 

بلي2 ب.م.ع   15 شقة   18 نور  اقامة 

مكناس 52222 مكناس املغرب.

عنوانه(ا)  فيصل  اشصيق  السيد 

اقامة اقبال او 2 شقة 7 شارع الجيش 

امللكي  52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  سعيد  علوش  السيد 

بلي2 ب.م.ع   15 شقة   18 نور  اقامة 

مكناس 52222 مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   21 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 486).

(95I

LA FIDESSA

W RESORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA FIDESSA
 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 
املغرب

W RESORT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 112 شارع 
عبد الكريم الخطابي إقامة املهندس  
-د- الطابق الثاني الشقة رقم 7 جليز 

- مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1261(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 W  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RESORT
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري
مقاول في البناء.

عنوان املقر االجس اعي : 112 شارع 
عبد الكريم الخطابي إقامة املهندس  
-د- الطابق الثاني الشقة رقم 7 جليز 

- مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد وسيم شركو :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد وايد شركو 
بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  شركو  وسيم  السيد 
تجزئة  السادس  مح د  شارع   2
 12122 الداودية السوس�صي الرباط 

الرباط املغرب.
عنوانه(ا)  شركو  وليد  السيد 
تجزئة  السادس  مح د  شارع   2
 12122 الداودية السوس�صي الرباط 

الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد عاشور الشارفي عنوانه(ا) 
 1 شقة   522 ع ارة  -س-   1 املسي2ة 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 22)115.
(96I

FOREVER MANAGEMENT

AMEUBLEMENT SABOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOREVER MANAGEMENT
الحرية 1 رقم 186 املح دية ، 

8822)، املح دية املغرب
 AMEUBLEMENT SABOUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
فيادي�صي إقامة رانيا مبنى ف الطابق 
األول الشقة ) عين حرودة املح دية 

- 8862) املح دية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(5645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AMEUBLEMENT SABOUR
غرض الشركة بإيجاز : األفرشة 

منجد
الخياطة.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
فيادي�صي إقامة رانيا مبنى ف الطابق 
األول الشقة ) عين حرودة املح دية 

- 8862) املح دية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : فبور  زوهرة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 1.222  : فبور  زوهرة  السيدة   

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  فبور  زوهرة  السيدة 
املح دية   5 شقة   611 رقم  الحرية 

8822) املح دية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  فبور  زوهرة  السيدة 
املح دية   5 شقة   611 رقم  الحرية 

8822) املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 722.

(97I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

EVENTWORKS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

 HAY IFRIQUIA RUE 15N°90 ،
40000، BENGUERIR MAROC

 EVENTWORKS
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

جنان الخي2 زنقة 119 رقم 119)  - 

42152  ابن جرير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EVENTWORKS

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 EXPLOITANT RESTAURANT ET

. TRAITEUR

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 -   (119 رقم   119 جنان الخي2 زنقة 

42152  ابن جرير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
522 حصة    : السيد  زهي2 بهلوان 

بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد  عزيز بهلوان :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد  زهي2 بهلوان عنوانه(ا) حي 
افريقيا زنقة 19 رقم 168  42152 بن 

جرير املغرب.

عنوانه(ا)  بهلوان  عزيز  السيد 
بن   42152  (119 رقم  جنان الخي2  

جرير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد  زهي2 بهلوان عنوانه(ا) حي 
افريقيا زنقة 19 رقم 168 42152 بن 

جرير املغرب.

عنوانه(ا)  بهلوان  عزيز  السيد 
بن   42152  (119 رقم  جنان الخي2  

جرير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بساريخ  جرير   بابن  االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 44).

(98I

STRAVISCO

 PNEU MEKNASSA 
ZITOUNE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STRAVISCO

 RUE11 PASTEUR APPT N°1

 IMM NOUR VN MEKNES ،

50050، MEKNES MAROC

 PNEU MEKNASSA ZITOUNE 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1252  

 MARJANE  5  SIDI  BOUZEKRI  -

MEKNES - 50000 مكناس  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52472

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PNEU  : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.MEKNASSA ZITOUNE

غرض الشركة بإيجاز :  

االفالح  العجالت-  تجارة   -

– السيارات  فيانة  و  امليكانيكي- 

( الهيكلة   و  املطالة  و  الصباغة   )

السصديرواالسسي2اد.

السيارات  غيار  قطع  في  السجارة 

القدي ة و الجديدة  -ج يع الخدمات 

– –تحديدا  البيع  ب جال  املرتبطة 

السصريغ –السنظيف والغسيل- اع ال 

مخسلصة

اسم  االمسياز-اسسخدام  حق   -

او  تجارية-ترخيص  او عالمة  تجاري 

شعار و بصصة عامة ج يع الع ليات 

والصناعية.العقارية,  السجارية 

عالقة  لها  التي  واملالية  الصالحية 

مباشرة او غي2 مباشرة باحد االهداف 

السالصة الدكر او التي من شانها ان 

تساهم في تن ية الشركة

  1252  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 MARJANE  5  SIDI  BOUZEKRI  -

MEKNES - 52222 مكناس  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيدة امينة الساهل 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 1222  : الساهل  امينة  السيدة   

بقي ة 122.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة امينة الساهل عنوانه(ا) 

ع  م  س  س  حي  الزاوية  درب   1(

52222 مكناس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة امينة الساهل عنوانه(ا) 

ع  م  س  س  حي  الزاوية  درب   1(

52222 مكناس  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   22 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 522).

(99I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

 4YOUR BUSINESS

CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 4YOUR BUSINESS

CONSULTING

شارع الحسن الساني اقامة ابتهال س 

الطابق الثالت شقة 4 ، 42152، 

ابن جرير املغرب

 4YOUR BUSINESS

CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي افريقيا 

زنقة 15 رقم 92 - 42152 ابن جرير 

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(89

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

املؤرخ في 8) يوليوز 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 -  92 رقم   15 زنقة  افريقيا  »حي 

42152 ابن جرير املغرب« إلى »شارع 

س  ابتهال  اقامة  الساني  الحسن 

الطابق الثالت شقة 4 - 42152 ابن 

جرير  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ  جرير   بابن  االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 9)).

222I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

ZH ARCHITECTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC

 ZH ARCHITECTE
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 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6) شارع 

مرس السلطان إقامة 22 الطابق 1  

- 2226) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

468421

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ZH  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. ARCHITECTE

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مع اري .

6) شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

مرس السلطان إقامة 22 الطابق 1  - 

2226) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : هدنا   زينب  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  هدنا   زينب  السيدة 

فيال  النسيم  تجزئة  النسيم  حي 

الدارالبيضاء   (2192 البيضاء   285

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  هدنا   زينب  السيدة 

فيال  النسيم  تجزئة  النسيم  حي 

الدارالبيضاء   (2192 البيضاء   285

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 22))74.
22(I

STRAVISCO

   PHARMACIE  KENZA
MOUNTAZAH   SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STRAVISCO
 RUE11 PASTEUR APPT N°1
 IMM NOUR VN MEKNES ،
50050، MEKNES MAROC
   PHARMACIE  KENZA

    MOUNTAZAH   SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 RDC - وعنوان مقرها اإلجس اعي
 Lotissement AL Mountazah

 N°2, Section 02,  bloc 1,
 Commune de Mejjat. - 50000

مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
52512

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
   PHARMACIE  KENZA  :

.   MOUNTAZAH   SARLAU
غرض الشركة بإيجاز : - بيع وشراء 
الصيدالنية,  الشبه  واملواد  األدوية 
األجهزة الصحية واملنسجات البيطرية, 
ج يع  و  السج يل  مسسحضرات 
ع وما  توزع  التي  األخرى  املنسجات 

بواسطة الصيدليات

السجارية  الع ليات  كل  عامة   -
والعقارية  واملدنية  والصناعية 
بشكل  مرتبطة  واملالية  والصالحية 
مباشر أو غي2 مباشر باألشياء املذكورة 
أعاله. وكذلك أي مشاركة مباشرة أو 
غي2 مباشرة بأي شكل من األشكال في 
الشركات التي تسعى لسحقيق أهداف 

م اثلة. 
 RDC -  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 Lotissement AL Mountazah N°(,
 Section 2(,  bloc 1, Commune
de Mejjat. - 52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيدة كنزة لكبيش     

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 1222  : السيدة كنزة لكبيش       

بقي ة 122.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيدة كنزة لكبيش   
محج   15 شقة   47 النصر  إقامة 
يعقوب املنصور م ج مكناس  52222 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  لكبيش  كنزة  السيدة 
محج   15 شقة   47 النصر  إقامة 
يعقوب املنصور م ج مكناس  52222 

مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 562).
222I

global audit partners

LE CERLE ARCHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

le cerle archi شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6 شارع 

نيسرين مرس السلطان طابق 

4 شقة7 - 2226) الدار البيظاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472879

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 le cerle : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.archi

مهندس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مع اري.

شارع   6  : عنوان املقر االجس اعي 

 4 طابق  السلطان  مرس  نيسرين 

شقة7 - 2226) الدار البيظاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد العراقي مح د :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مح د  العراقي  السيد 
شارع مكة   12 رقم   ( مج ع شريصة 

البيظاء  الدار   (2152 كاليصورنيا 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  مح د  العراقي  السيد 
شارع مكة   12 رقم   ( مج ع شريصة 

البيظاء  الدار   (2152 كاليصورنيا 

املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744712.

225I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

نزطكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place mozart residence
 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7
tanger، 90000، tanger املغرب
نزطكس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي بالص 

موزار اقامة تيدغين رقم 7 طنجة - 
92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
M28(2(1(6296

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

نزطكس.
غرض الشركة بإيجاز : النسيج.

بالص   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - طنجة   7 موزار اقامة تيدغين رقم 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد املي وني مح د سعيد :  52 
حصة بقي ة 52.222 درهم للحصة .
52 حصة    : السيد بلخضر نبيل 

بقي ة 52.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  تبيل  بلخضر  السيد 

 92222 مدشر اشراقة حجر النحل  

طنجة املغرب.

املي وني  سعيد  مح د  السيد 
عنوانه(ا) حي بنكي2ان زنقة 26 رقم 1 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

املي وني  سعيد  مح د  السيد 
عنوانه(ا) حي بنكي2ان زنقة 26 رقم 1 

92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (8 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم -.

226I

AQBOU EL HOUSSAINE

AUDITEL SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AQBOU EL HOUSSAINE

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

AUDITEL SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة بئ2 

أنزران رقم 49 حي املسي2ة بودنيب  - 

152)5  بودنيب  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

14275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. AUDITEL SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : الت2كيبات 

الكهربائية
املراقبة والح اية من السرقة

هندسة  الكابالت املسبقة لشبكة 
الك بيوتر.

عنوان املقر االجس اعي : تجزئة بئ2 
أنزران رقم 49 حي املسي2ة بودنيب  - 

152)5  بودنيب  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : عطاري  زكرياء  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عطاري  زكرياء  السيد 
49 حي املسي2ة  تجزئة بئ2 أنزران رقم 

بودنيب  152)5 بودنيب  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  عطاري  زكرياء  السيد 
49 حي املسي2ة  تجزئة بئ2 أنزران رقم 

بودنيب  152)5 بودنيب  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 772.
227I

ETABLISSEMENT GHAITI

MOSAL MULTIFONCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شارع العركوب رقم 21 ، 72222، 

الداخلة املغرب
 MOSAL MULTIFONCTIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املطار 
زنقة سبسة رقم 1/871 - 72222 

الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

16142

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MOSAL MULTIFONCTIONS

الصالحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والصيد البحري.

عنوان املقر االجس اعي : حي املطار 

 72222  -  871/1 رقم  سبسة  زنقة 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

السيد فالح سلمى  :  522 حصة 

بقي ة 52.222,22 درهم للحصة .

  : لعريبي  فالح  مح د  السيد 

522 حصة بقي ة 52.222,22 درهم 

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سلمى   فالح  السيد 

حي اإلقامة رقم )) 72222 الداخلة 

املغرب.

لعريبي  فالح  مح د  السيد 

عنوانه(ا) حي السالم رقم 62  72222 

الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  سلمى  فالح  السيد 

حي اإلقامة رقم )) 72222 الداخلة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  االبسدائية بوادي الدهب  

شتن23 2)2) تحت رقم 2)92)/696.

228I
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comptable - lafrikh said 

 STE AZLOU LOCATION
AGRICOLE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

comptable - lafrikh said
 N° 60 rue 01 assaka Khénifra ،

25063، bejaad maroc
 STE AZLOU LOCATION

AGRICOLE SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

امهروق ج اعه سيدي المين كهف 
النسور - )5422 خنيصرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2441

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 AZLOU LOCATION AGRICOLE

. SARL AU
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت الصالحية.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
امهروق ج اعه سيدي المين كهف 

النسور - )5422 خنيصرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد أزلو مح د  :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مح د   أزلو  السيد 

كهف النسور املركز )5422 خنيصرة  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  مح د   أزلو  السيد 

كهف النسور املركز )5422 خنيصرة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخنيصرة  بساريخ )2 شتن23 

2)2) تحت رقم 16).

229I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE BIO FLAME SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED  ( FLM
رقم 22 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 

بلعربي الواد لح ر ، 222)5، 

الرشيدية املغرب

STE BIO FLAME SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 

شبه الصناعية املطار - 222)5 

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

14291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BIO FLAME SARL

 1-  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصناعة السحويلية

تصنيع الحطب وإعادة تدوير   (-

املنسجات املجهزة.

املنطقة   : عنوان املقر االجس اعي 

 5(222  - املطار  الصناعية  شبه 

الرشيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : العربي  مح د  س وني  السيد 

522 حصة بقي ة 122 درهم للحصة

السيد س وني ح زة :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

العربي  مح د  س وني  السيد 
اإلنارة   تجزئة   116 رقم  عنوانه(ا) 

222)5 الرشيدية املغرب.

عنوانه(ا)  ح زة  س وني  السيد 
 5(222 اإلنارة   تجزئة   116 رقم 

الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  ح زة  س وني  السيد 
 5(222 اإلنارة   تجزئة   116 رقم 

الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 781.

212I

بنبو خديجة

  SOCIETE SOCARIA SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بنبو خديجة

61) املسعودية تازة ، 25222، تازة 

املغرب

 SOCIETE SOCARIA SARL  AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

 TAZA  2 النسيم رقم 2) الطابق

25222 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

5461

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE SOCARIA SARL  AU

: -االشغال  غرض الشركة بإيجاز 

املخسلصة او البناء.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 TAZA   2 الطابق   (2 رقم  النسيم 

25222 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : الهداجي زكرياء  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الهداجي زكرياء  السيد 

القدس 2 مج وعة 1 رقم 87 25222 

تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الهداجي زكرياء  السيد 

القدس 2 مج وعة 1 رقم 87 25222 

تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 269.

211I
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FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

SAKAN DW
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 N°18 ANGLE BD DES FAR ET

MD V ، 26000، SETTAT MAROC

SAKAN DW شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6) شارع 

مرس السلطان إقامة 22 الطابق 1  

- 2226) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469181

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SAKAN DW

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري، 

 السجارة 

6) شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

مرس السلطان إقامة 22 الطابق 1  - 

2226) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : الصادقي   يونس  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : محاري   امي ة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة يونس الصادقي  عنوانه(ا) 

حي السالم الشطر الثالث الرقم 656  

6222) سطات  املغرب.

عنوانه(ا)  السيدة امي ة محاري  

حي السالم الشطر الثالث الرقم 656  

6222) سطات  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد يونس الصادقي  عنوانه(ا) 

حي السالم الشطر الثالث الرقم 656  

6222) سطات  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 974)74.

21(I

NOVELA NEGOCE

NEW SMART COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

NEW SMART COMPANY

22، زنقة أيت أورير شارع موالي 

يوسف الدارالبيضاء ، 2222)، 

الدارالبيضاء املغرب

NEW SMART COMPANY  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 22، زنقة 

أيت أورير شارع موالي يوسف  - 

2222) الدارالبيضاء  املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.462229

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تم تعيين  5) غشت  املؤرخ في 

غنام  مسي2 جديد للشركة السيد(ة) 

وهيبة ك سي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744798.

215I

STE FURAMIC SARL

STE COLINNOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الصسواكي وابن الخطيب 
ع ارة مخساري الطابق 6 رقم الشقة 

2 ، 62222، وجدة املغرب
STE COLINNOV شركة ذات 
املسؤولية املحدودة(في طور 

السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 287 

تجزئة بلحسين حي الزيسون زنقة 
لصقيه بنصالح  - 62222 وجدة 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(5571

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
2)2) تقرر حل  25 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
رأس الها  مبلغ    STE COLINNOV
مقرها  وعنوان  درهم   122.222
بلحسين  تجزئة   287 اإلجس اعي 
 - بنصالح   لصقيه  زنقة  الزيسون  حي 
 : ل  نتيجة  املغرب  وجدة   62222
نقص الخ23ة في امليدان كث2ة املنافسة 

قلة املوارد املالية ....الخ.
 287 ب  السصصية  مقر  حدد  و 
زنقة  الزيسون  حي  بلحسين  تجزئة 
وجدة   62222  - بنصالح   لصقيه 

املغرب. 
و عين:

و  شوراق  نزيه   السيد(ة) 
الصسح  تجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه(ا) 
وجدة   62222   (( رقم   (9 زنقة ب 

املغرب ك صصي (ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   21 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1815.

216I

ABADAY TRAVAUX SARL-AU

CAP NORD AUTO SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين م ثل قانوني للشركة

CAP NORD AUTO SARL-AU
 LOCAL EN REZ-CHAUSSE IMM

AL MASSIRA AV BEETHOVEN-
TANGER ، 90000، طنجة املغرب
 CAP NORD AUTO SARL-AU

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد«

 LOCAL :وعنوان مقرها االجس اعي
 EN REZ-CHAUSSE IMM AL
MASSIRA AV BEETHOVEN-

TANGER - 90000 طنجة املغرب.
»تعيين م ثل قانوني  للشركة«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.21821

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
وتبعا   (2(2 يوليوز   (2 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  لسعيين مسي2(ين) 

امل ثل(ين) القانوني(ين): 
- كسوس اس اء

شركة   CAP NORD AUTO  -  
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد الكائن مقرها اإلجس اعي ب: 
 LOCAL EN REZ-CHAUSSE IMM
 AL MASSIRA AV BEETHOVEN

92222 طنجة املغرب
عند  السجاري  السجل  رقم 

االقسضاء: 21821
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 9)225).
217I

CENTRE D’AFFAIRES IBNOU SINA

ARTIS-LINK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

 CENTRE D›AFFAIRES IBNOU
SINA

14) شارع إبن سينا ، 12)2)، الدار 
البيضاء املغرب
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ARTIS-LINK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 14) شارع 

إبن سينا - 12)2)   الدار البيضاء  

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.284849

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تم   (2(2 غشت   21 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 12.222« أي من  درهم«   222.222«

عن  درهم«   212.222« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )74475.

218I

zagora consulting sarl

DATTES EL BAZINI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl

رقم119  شارع مح د الخامس ، 

47922، زاكورة املغرب

DATTES EL BAZINI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

العروميات ترناتة - 47922 زاكورة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DATTES EL BAZINI
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ور.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زاكورة   47922  - ترناتة  العروميات 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : مح د  البازيني  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مح د  البازيني  السيد 
دوار العروميات ترناتة 47922 زاكورة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  مح د  البازيني  السيد 
 47922 ترناتة  العروميات  دوار 

زاكورة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
21 شتن23  بساريخ  االبسدائية بزاكورة  

2)2) تحت رقم 67).
219I

STE FURAMIC SARL

 STE AYAMADO
 CONSTRUCTION  SARL

A/U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الصسواكي وابن الخطيب 
ع ارة مخساري الطابق 6 رقم الشقة 

2 ، 62222، وجدة املغرب
 STE AYAMADO

 CONSTRUCTION  SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي 229 زنقة 

بوقنادل  - 62222 وجدة املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(9221

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

ت ت   (219 دجن23   25 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

وكذا  الك بيوتر  أجهزة  تجارة 

أجهزة املراقبة والح اية من السرقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   12 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1721.

2(2I

N(M CONSEIL-SARL

ELOBEY BAT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

N(M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

ELOBEY BAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلجس اعي

 ARRID N°:44 RUE 189; 2 ETAGE

.- 62000 NADOR MAROC

تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.19275

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 SOUFIAN (ة)  السيد  تصويت 

اجس اعية  حصة   KHARRAT (22

22) حصة لصائدة  السيد  من أفل 

 ABDERRAHMANE QANJAE (ة) 

بساريخ 11 غشت 2)2).

 EL HASSAN EL (ة) تصويت السيد
MOKHTARI (12 حصة اجس اعية 
22) حصة لصائدة  السيد  من أفل 
(ة) ZINEB BOUTALLISS بساريخ 11 

غشت 2)2).
 EL HASSAN EL (ة) تصويت السيد
اجس اعية  حصة   MOKHTARI (2
22) حصة لصائدة  السيد  من أفل 
 ABDERRAHMANE QANJAE (ة) 

بساريخ 11 غشت 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
االبسدائية بالناضور  بساريخ 5) غشت 

2)2) تحت رقم 892).

2(1I

Basilico SARL

BASILICO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Basilico SARL
65)، شارع الزرقطوني الطابق 9 
الرقم )9 ، 2216)، الدار البيضاء 

املغرب
BASILICO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 65)، 
شارع الزرقطوني الطابق الساسع 
الرقم )9 - 2216) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469995
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BASILICO
البناء،   •  : غرض الشركة بإيجاز 
أو  البيع  قصد  العقاري  االنعاش 

اإليجار؛
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غي2  أو  مبنية  أرا�صي  أي  شراء   •
مبنية وكذا أي ملكية عقارية؛

العقارية،  امل سلكات  تحويل   •
أو  بالقطعة  بامللكية املشت2كة  بيعها 

الوحدة؛
• شراء العقارات ألغراض اإليجار

إدارة أألفول العقارية واملالية   •
للحساب الخاص ولحساب الغي2؛

وكيل  وأنشطة  العقارات  إدارة   •
اتحاد املالكين ؛

دراسات  استشارة،  ع لية  كل   •
الحصول،  قصد  خدمات  وتقديم 
العقارية،  امل سلكات  وتصويت  تدبي2 
أخرى  ع لية  أي  عامة  وبصصة 
وتقديم  الدراسة  لالستشارة، 

الخدمات؛
البناء،عنافر  مواد  اسسي2اد   •
أي  عامة  وبصصة  واألثاث،  الديكور 

ع لية اسسي2اد وتصدير؛
اإلدارة الصندقية وإدارة الشقق   •

الصندقية ؛
• كافة املعامالت السجارية، املالية، 
التي  املنقولة والعقارية   ، الصناعية 
أو  مباشر  بشكل  ترتبط  أن  ي كن 
أو أي  غي2 مباشر ب وضوع الشركة، 

موضوع مشابه أو مسصل .
مشاركة الشركة بأي وسيلة في   •
أو  مؤسسة  أو شركات  مقاوالت  أي 
ب وضوع  تسعلق  أن  ي كن  سسأسس 
خافة عن طريق تأسيس  الشركة، 
تضامن،  االسهام،  جديدة،  شركات 
حقوق  أو  فكوك  شراء  أو  اكسساب 
أو  االتحاد  االندماج،  الشركات، 
الشراكة باملساه ة أو بكراءالتسيي2..
 ،(65  : االجس اعي  املقر  عنوان 
الساسع  الطابق  الزرقطوني  شارع 
البيضاء  الدار   (2216  -  9( الرقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 ANFA INVEST الشركة 
GESTION :  922 حصة بقي ة 122 

درهم للحصة .

السيد ياسين الج الي :  52 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد مح د هشام معنينو  :  52 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

 ANFA INVEST الشركة 
زنقة   ،12 عنوانه(ا)   GESTION
السادس  الطبق  نصي2  ابن  مو�صى 
البيضاء  الدار   (2216  11 الرقم 

املغرب.
عنوانه(ا)  الج الي  ياسين  السيد 
الطابق  الحكيم  توفيق  زنقة   ،18
البيضاء  الدار   (2216 السادس 

املغرب.
معنينو   هشام  مح د  السيد 
إقامة  الرازي،  ،زنقة   1( عنوانه(ا)  
النخيل  ،حي   12 ،الشقة   ( املنار 

2)22) الدار الببيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  الج الي  ياسين  السيد 
الطابق  الحكيم  توفيق  زنقة   ،18
البيضاء  الدار   (2216 السادس 

املغرب
معنينو   هشام  مح د  السيد 
إقامة  الرازي،  ،زنقة   1( عنوانه(ا)  
النخيل  ،حي   12 ،الشقة   ( املنار 

2)22) الدار الببيضاء املغرب
 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.
2(4I

MOUSSAOUI HAJJI

MESKI DECOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
MESKI DECOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

العبادلة املعاضيض عرب الصباح 
زيز أرفود - 22))5 أرفود املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(795
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 غشت   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :
عبد الحكيم   (ة)   تصويت السيد 
الزوير 52 حصة اجس اعية من أفل 
أنوار  (ة)  السيد  522 حصة لصائدة  

لطرش  بساريخ 4) غشت 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 21 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 24).
2(5I

fiduciaire toudgha conseils

شركة س.ت.س.ب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire toudgha conseils
 N° 274 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR ، 45800، tinghir

tinghir
شركة س.ت.س.ب  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

اميضر تنغي2  - 45822 تنغي2  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

256
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

س.ت.س.ب .
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء .
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
اميضر تنغي2  - 45822 تنغي2  املغرب
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد اوعكوش رشيد  عنوانه(ا) 

تنغي2   45822 ايت علي امضر تنغي2  

املغرب.

السيد بن طالب ح زة  عنوانه(ا) 

تنغي2   45822 ايت علي امضر تنغي2  

املغرب.

السيد بن طالب مح د عنوانه(ا) 

تنغي2    45822 ايت علي امضر تنغي2  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بن طالب مح د عنوانه(ا) 

تنغي2   45822 ايت علي امضر تنغي2  

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (2 بساريخ  االبسدائية بتنغي2  

2)2) تحت رقم 679.

2(6I

العيون استشارات

ELHOUZIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 21 شارع االمي2 موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

ELHOUZIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

االداري شارع القا�صي سيدي 

يعقوب بدون رقم   - 72252 طرفاية  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

17729

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (215 نون23   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ELHOUZIA
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واالشغال  البناء  بنشاط  يسعلق 

العامة والع ومية ....
الحي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
االداري شارع القا�صي سيدي يعقوب 
بدون رقم   - 72252 طرفاية  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد رشيد نشيط :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
 522   : نشيط  رضوان  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  نشيط  رشيد  السيد 
اوالد رح ون الحوزية  دوار الشرفاء 

4122) ازمور املغرب.
عنوانه(ا)  نشيط  رضوان  السيد 
طرفاية   72252 الع ارات الجديدة  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  نشيط  رشيد  السيد 
اوالد رح ون الحوزية  دوار الشرفاء 

4122) ازمور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
نون23   22 بساريخ  االبسدائية بالعيون  

215) تحت رقم 1455.
2(7I

STE CISS SARL

CENTRE TAMAYA BEAUTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL
 CENTRE DES TRES PETITES
 ENTREPRISES SOLIDAIRES

 RTE D IMMOUZER AV

 MOULAY ABDELLAH

 ARRONDISSEMENT SAIS FES،

30000، FES MAROC

 CENTRE TAMAYA BEAUTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زهرة 

املدائن ) قطعة رقم 8 طريق عين 

الشقف فاس - 22222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62561

 (7 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CENTRE TAMAYA BEAUTE

-الحالقة   : غرض الشركة بإيجاز 

و السج يل.

-االشغال املخسلصة.

-السجارة..
زهرة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

طريق عين   8 رقم  قطعة   ( املدائن 

الشقف فاس - 22222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : الصالح  امان  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الصالح  امان  السيدة 

اوالد ح و اوالد الطيب فاس 22222 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الصالح  امان  السيدة 
اوالد ح و اوالد الطيب فاس 22222 

فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   2( بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 9)2).
221I

BUREAU D’AFFAIRES CONSEILS

BRIF BUSINESS OFFICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU D›AFFAIRES
CONSEILS

 BD MOHAMED VI HAY 12
 EL MASSIRA EL KHADKHA ،
43150، BEN GUERIR MAROC
BRIF BUSINESS OFFICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 N12 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 BD MOHAMMED VI  HAY
 ELMASSIRA EL KHADRA -
43150 BENGUERIR MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BRIF  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BUSINESS OFFICE
 CONSEIL : غرض الشركة بإيجاز
.EN GESTION DES ENTREPRISES

 N12  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 BD MOHAMMED VI  HAY
 ELMASSIRA EL KHADRA -

.42152 BENGUERIR MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد ابراهيم افقي2ن 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم افقي2ن عنوانه(ا) 
 62 رقم  او  الش الي  الجديد  حي 

42152 ابن جرير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ابراهيم افقي2ن عنوانه(ا) 
 62 رقم  او  الش الي  الجديد  حي 

42152 ابن جرير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  جرير   بابن  االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 121.
224I

FACE FIDUCIAIRE

SOFT LOUNGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
29) شارع مصطصى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 2122)، الدار 
البيضاء املغرب

SOFT LOUNGE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 21) 

شارع مصطصي املعاني ط ) ش 9  
الدارالبيضاء - 2122) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
462625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SOFT  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.LOUNGE
ماسك   : بإيجاز  الشركة  غرض 

قاعة شاي.
 (21  : االجس اعي  املقر  عنوان 
  9 ش   ( ط  املعاني  مصطصي  شارع 
2122) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد اليزيد أملو :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد اليزيد أملو عنوانه(ا) زنقة 
 ( ط  أوشسار16  إقامة  وملاس  عين 
 (2222 6 بوركون الدارالبيضاء   ش 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد اليزيد أملو عنوانه(ا) زنقة 
 ( ط  أوشسار16  إقامة  وملاس  عين 
 (2222 6 بوركون الدارالبيضاء   ش 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (2 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

أبريل 2)2) تحت رقم -.
225I

FOUZMEDIA

SOUHAIL BUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOUHAIL BUS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 إقامة 
موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز مكسب رقم 4 - 14222 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
55815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOUHAIL BUS
: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نقل املسسخدمين
مقاول في نقل السلع

املخسلصة  االشغال  في  مقاول 
واشغال البناء.

 59  : االجس اعي  املقر  عنوان 
إقامة موالي عبدالعزيز شارع موالي 
 14222  -  4 رقم  مكسب  عبدالعزيز 

القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :
عبدالعالي  الزعبولي  السيد 
الرمل  لكرارمة  دوار  عنوانه(ا) 
سلي ان  سيدي   14(52 القصيبية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عبدالعالي  الزعبولي  السيد 
الرمل  لكرارمة  دوار  عنوانه(ا) 
سلي ان  سيدي   14(52 القصيبية 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بساريخ  االبسدائية بالقنيطرة  

رقم -.
226I

MOUSSAOUI HAJJI

MESKIDECOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
MESKIDECOR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

العبادلة املعاضيد عرب الصباح زيز 
أرفود - 22))5 ارفود املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1(795

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
2)2) تم تعيين  4) غشت  املؤرخ في 
مسي2 جديد للشركة السيد(ة) لطرش 

أنوار  ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 24).
227I

EXPERFIN

CHAIR WASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERFIN
شارع واد سبو، 22 إقامة جوهرة 
رقم )، األلصة، الحي الحسني ، 
2))2)، الدار البيظاء املغرب
CHAIR WASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزءة 
زكية  كم 112 شارع الشصشاوني 

عين السبع، رقم 2). - 52)2) الدار 
البيظاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

457279
 26 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ف23اير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 CHAIR : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.WASH
تصببين   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنواع  لكل  فناعية  فباغة  و 

املنسوجات.
تجزءة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الشصشاوني  شارع   112 كم  زكية  
عين السبع، رقم 2). - 52)2) الدار 

البيظاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد بن عالل مح د 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد بن عالل مح د عنوانه(ا) 
بلوك الرياض  زنقة 21  رقم 12  ه.م 

2222) الدار البيظاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بن عالل مح د عنوانه(ا) 
بلوك الرياض  زنقة 21  رقم 12  ه.م 

2222) الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف23اير 2)2) تحت رقم -.
228I

FOUZMEDIA

SOUHAIL BUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
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تأسيس شركة

DOBRI IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

منصور الدهبي الرقم 14 ع ارة 

فكيك - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55822

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DOBRI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IMMOBILIER

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ع ارة   14 الرقم  الدهبي  منصور 

فكيك - 14222 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة: 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  خرباش  منار  السيدة 
زاوية مح د الخامس و هارون   559

القنيطرة   14222  6 الرشيد الشقة 

املغرب.

السيدة نجاة شباك عنوانه(ا) 16 
زنقة سبو 14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  خرباش  منار  السيدة 
زاوية مح د الخامس و هارون   559

القنيطرة   14222  6 الرشيد الشقة 

املغرب

السيدة نجاة شباك عنوانه(ا) 16 
زنقة سبو 14222 القنيطرة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالقنيطرة  االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 55822

229I

مو�صى

NIVEAUX TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مو�صى
شارع الجيش امللكي رقم242 الطابق 

4 ، 222)6، الناظور املغرب
NIVEAUX TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املسي2ة 
العروي الناظور - 552)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(2412

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NIVEAUX TRANS
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
لحساب  للبضائع  الوطني  و  الدولي 

الغي2
السصدير واالسسي2اد

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 6(552  - الناظور  العروي  املسي2ة 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : مح د  الطويل  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 1222  : مح د  الطويل  السيد   

بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مح د  الطويل  السيد 

 6(552 الناظور  القدسالعروي  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الطوسل مح د عنوانه(ا) 

 6(552 حي القدس العروي الناظور 

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ )2 شتن23 

2)2) تحت رقم 967).

242I

NADOFISC SARL

BENTIT JANNATE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NADOFISC SARL

شارع 2 مارس زنقة قرطبة ع ارة 

7 شقة رقم ) الناضور ، 222)6، 

الناضور املغرب

BENTIT JANNATE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

بويزازان بلوك 1 رقم 41 الناظور - 

2)2)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(2(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BENTIT JANNATE SARL

النقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال23ي الدولي للبضائع

نقل البضائع لآلخرين

اسسي2اد و تصدير

توزيع منسجات ومعدات األجهزة.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - الناظور   41 رقم   1 بويزازان بلوك 

2)2)6 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : السيد مصطصى بنطيط 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : بنطيط  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مصطصى بنطيط عنوانه(ا) 

حي بويزرزارا الناظور 2)2)6 الناظور 

املغرب.

عنوانه(ا)  بنطيط  مح د  السيد 

 6(2(2 الناظور  بويزرزارن  حي 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مصطصى بنطيط عنوانه(ا) 

حي بويزرزارا الناظور 2)2)6 الناظور 

املغرب

عنوانه(ا)  بنطيط  مح د  السيد 

 6(2(2 الناظور  بويزرزارن  حي 

الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالناضور   االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 922.

241I
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MOUSSAOUI HAJJI

MAXIMATIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

MAXIMATIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

أوالد عقبة عرب الصباح زيز أرفود - 

22))5 ارفود املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

14269

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAXIMATIVE

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلصة و البناء

نقل البضائع لحساب الغي2

الوساطة.

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

أوالد عقبة عرب الصباح زيز أرفود - 

22))5 ارفود املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : جناني  مصطصى  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد عبد الواحد عي�صي :  522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مصطصى جناني عنوانه(ا) 
رقم 192 بلوك 26 الحي الجديد شارع 
أرفود   5((22 أرفود  ادريس  موال 

املغرب.
عي�صي  الواحد  عبد  السيد 
مح د  الشريف  زنقة  عنوانه(ا) 
أرفود   (2 رقم  البطحاء  امزيان 

22))5 أرفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مصطصى جناني عنوانه(ا) 
رقم 192 بلوك 26 الحي الجديد شارع 
أرفود   5((22 أرفود  ادريس  موال 

املغرب
عي�صي  الواحد  عبد  السيد 
مح د  الشريف  زنقة  عنوانه(ا) 
أرفود   (2 رقم  البطحاء  امزيان 

22))5 أرفود املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 772.

24(I

global compta et conseils

فضال اموبيليي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global compta et conseils
12,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب
فضال اموبيليي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 شارع 
ابن تومارت الدور الثاني بطنجة - 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127499
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (5
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

: فضال  اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

اموبيليي.

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

ذلك  في  ب ا  أشكاله  بكافة  العقاري 

شراء العقارات واألرا�صي وبيعها  كراء 

العقارات.

12 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

 - بطنجة  الثاني  الدور  تومارت  ابن 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 622   : العليتي  املصضل  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 122   : العليتي  حدهم  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 122   : العليتي   مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

122 حصة    : السيد آدم العليتي 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 122   : العليتي  رحيل  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد املصضل العليتي عنوانه(ا) 

تجزئة كري ة) قطعة رقم 21 92222 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد املصضل العليتي عنوانه(ا) 

تجزئة كري ة) قطعة رقم 21 92222 

طنجة املغرب

السيدة حدهم العليتي عنوانه(ا) 
 27 4) رقم  حي فاط ة الزهراء شارع 

92222 طنجة املغرب

عنوانه(ا)  السيد مح د العليتي  

تجزئة كري ة) قطعة رقم 21 92222 

طنجة املغرب

عنوانه(ا)  العليتي  آدم  السيد 

تجزئة كري ة) قطعة رقم 21 92222 

طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  العليتي  رحيل  السيدة 

تجزئة كري ة) قطعة رقم 21 92222 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   24 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 4256.

242I

FOUZMEDIA

CHARKAWA BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

CHARKAWA BATIMENT شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 إقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز مكسب رقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55822

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHARKAWA BATIMENT

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

 59  : االجس اعي  املقر  عنوان 

إقامة موالي عبدالعزيز شارع موالي 

 14222  -  4 رقم  مكسب  عبدالعزيز 

القنيطرة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  وفاء  الرواص  السيدة 

 14222 1195 تجزئة الحدادة الرقم 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  وفاء  الرواص  السيدة 

 14222 1195 تجزئة الحدادة الرقم 

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بساريخ  االبسدائية بالقنيطرة  

رقم -.

244I

العيون استشارات

 SOCIETE ATLANTIQUE

IAAMAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استشارات

رقم 21 شارع االمي2 موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

  SOCIETE ATLANTIQUE IAAMAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع مكة 

طريق الس ارة ع ارة رقم 75   - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
SOCIETE ATLANTIQUE IAAMAR
ما  كل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واالشغال  البناء  بنشاط  يسعلق 

العامة والخدمات العقارية ....
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مكة طريق الس ارة ع ارة رقم 75   - 

72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالسالي:
السيد سيدي ح د ابريه :  5.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 5.222   : معصى  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
ابريه  ح د  سيدي  السيد 
الصديق  بكر  ابو  شارع  عنوانه(ا) 
72222 العيون  27 حي املسي2ة   زنقة 

املغرب.
عنوانه(ا)  معصى  مح د  السيد 
القوات  تجزئة  تنويكين  زنقة 

املساعدة 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
زركان   الكريم  عبد  السيد 
العيون   72222 العيون  عنوانه(ا) 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعيون  بساريخ 2) يوليوز 

2)2) تحت رقم 1584.
245I

ائس انية الراحة

شروق انفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية الراحة
48 شارع مح د الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 6122)، 

MAROC برشيد
شروق انصيست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 48 شارع 
مح د الخامس تجزئة الصافي اقامة 
يامنة الطابق االول برشيد برشيد 

6122) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12899
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
: شروق  اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

انصيست.
منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 
عقاري - مقاولة اشغال مخسلصة - بيع 

وشراء االرا�صي .
48 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
مح د الخامس تجزئة الصافي اقامة 
برشيد  برشيد  االول  الطابق  يامنة 

6122) برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 222   : املسعودي  طارق  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 222   : مكاوي  حنان  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد رشيد مسعاد :  222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
 222  : املسعودي  طارق  السيد   

بقي ة 122 درهم.
السيدة حنان مكاوي : 222 بقي ة 

122 درهم.
السيد رشيد مسعاد : 222 بقي ة 

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد طارق املسعودي عنوانه(ا) 
برشيد   (6122 سعد  تجزئة   (8

املغرب.

عنوانه(ا)  مكاوي  حنان  السيدة 

برشيد   (6122  ( ليالي  تجزئة   19

املغرب.

عنوانه(ا)  مسعاد  رشيد  السيد 
حي  الصسح  الزيسونةتجزئة  زنقة   15

الرياض  6122) برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد طارق املسعودي عنوانه(ا) 

برشيد   (6122 سعد  تجزئة   (8

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

19 غشت  بساريخ  االبسدائية ب23شيد  

2)2) تحت رقم 1112.

246I

bemultico  بي ولسيكو

 DATA SOFT TECHNOLOGIE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

bemultico  بي ولسيكو
رقم 126 شقة رقم 21 الزيسون 

املعركة -مكناس ، 52262، مكناس 

مكناس

 DATA SOFT TECHNOLOGIE

SARL  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم )2 

تجزئة فيدهللا الزيسون مكناس - 

52222  مكناس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.29911

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تقرر حل  7) غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 DATA SOFT TECHNOLOGIE

 122.222 رأس الها  مبلغ     SARL

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

مكناس  الزيسون  فيدهللا  تجزئة   2(

 : - 52222  مكناس املغرب نتيجة ل 

عدم تحقيق هدف الشركة.
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 2( و حدد مقر السصصية ب رقم 

 - مكناس  الزيسون  فيدهللا  تجزئة 

52222 مكناس املغرب. 

و عين:

و  مومني   هللا    عبد  السيد(ة) 

الخنك  تازموريت  قصر  عنوانه(ا) 

املغرب  الرشدية    (22(2 الرشدية  

ك صصي (ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

 2( : رقم  الوثائق املسعلقة بالسصصية 

تجزئة فيدهللا الزيسون مكناس

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 522.

247I

LK CONSULTING SARL

شركة االستيراد الفير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL

شارع مح د الخامس رقم 45 

الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

92222، تطوان املغرب

شركة االسسي2اد الصي2  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

ساقية الدفل درب 2 قبالة ثانوية 

ابن الهيثم رقم 12 مرتيل - 92152 

مرتيل  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

االسسي2اد الصي2 .

غرض الشركة بإيجاز : االسسي2اد.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ثانوية  قبالة   2 درب  الدفل  ساقية 

 92152  - مرتيل   12 ابن الهيثم رقم 

مرتيل  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   242   : السيد املها سالم  

بقي ة 24.222 درهم للحصة .

 222   : اس اعيل   املها  السيد 

حصة بقي ة 22.222 درهم للحصة .

 222   : نورالدين   املها  السيد 

حصة بقي ة 22.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سالم   املها  السيد 

رقم   ,  5 ساحة موالي املهدي,ع ارة 

11  92222 تطوان املغرب.

عنوانه(ا)  اس اعيل  املها  السيد 

رقم   ,  5 ساحة موالي املهدي,ع ارة 

11  92222 تطوان املغرب.

عنوانه(ا)  السيد املها نورالدين  

رقم   ,  5 ساحة موالي املهدي,ع ارة 

11  92222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيد املها اس اعيل  

رقم   ,  5 ساحة موالي املهدي,ع ارة 

11  92222 تطوان املغرب

عنوانه(ا)  السيد املها نورالدين  

رقم   ,  5 ساحة موالي املهدي,ع ارة 

11  92222 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

8) غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 6)8).

248I

accounting services sarl

نايس ماركت
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

accounting services sarl

 avenue prince héritier n° 9 ,(

Tanger ، 90000، Tanger Maroc

نايس ماركت شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

طانطان إقامة سلي ان الطابق 

األر�صي محل رقم 1 - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

نايس   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

ماركت.

سوق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

فغي٫2مسجر لألغذية العامة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق  سلي ان  إقامة  طانطان 

األر�صي محل رقم 1 - 92222 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 12   : القادر  عبد  أكدي  السيد 

حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة .

الشركة أوبن أنصيست :  92 حصة 

بقي ة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد أكدي عبد القادر عنوانه(ا) 
24  شارع طانطان إقامة سلي ان 1ب 
طنجة   92222  7( شقة   8 الطابق 

املغرب.
الشركة أوبن أنصيست عنوانه(ا) 
شارع طانطان إقامة سلي ان 1مكسب 

رقم 8 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد أكدي عبد القادر عنوانه(ا) 
إقامة سلي ان  شارع طانطان     24
 92222  7( شقة   8 الطابق  1ب 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (8 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22245).
249I

IBTI DOM

FIDUS FETHI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IBTI DOM
 BD BEKKAY LAHBIL HAY
 HASSANI BERKAN N39 ،

62222، بركان املغرب
FIDUS FETHI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 79 زنقة 
بئ2 انزران حي حسني بركان الطابق 
الثاني رقم 4 بركان - 62222 بركان 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
72(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
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 FIDUS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.FETHI

غرض الشركة بإيجاز : - توطين

- الضرائب والسقا�صي املالي

- إدارة األع ال والسدريب 

زنقة   79  : عنوان املقر االجس اعي 

الطابق  انزران حي حسني بركان  بئ2 

بركان   62222  - بركان   4 الثاني رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبدهللا فسحي :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  فسحي  عبدهللا  السيد 

 (4222 فصرو  املنزل  اقراطش  حي 

املنزل املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  فسحي  عبدهللا  السيد 

 (4222 فصرو  املنزل  اقراطش  حي 

املنزل املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  ب23كان   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/227.

252I

FIDUCIAIRE REBANI

SOCIETE RABAH PUB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE REBANI

 RUE KENITRA IMM 12 APPT 14

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE RABAH PUB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 77 تجزئة 

السن ية ويسالن - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

52249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE RABAH PUB

غرض الشركة بإيجاز : * االشهار.

عنوان املقر االجس اعي : 77 تجزئة 

مكناس   52222  - ويسالن  السن ية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

1.222 حصة    : السيد بالل رابح 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

 77 عنوانه(ا)  رابح  بالل  السيد 

 52222 ويسالن   السن ية  تجزئة 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 77 عنوانه(ا)  رابح  بالل  السيد 

 52222 ويسالن   السن ية  تجزئة 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

)2 غشت  بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم -.

251I

zagora consulting sarl

DRAA SERVICE EXPRESSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

zagora consulting sarl

رقم119  شارع مح د الخامس ، 

47922، زاكورة املغرب

 DRAA SERVICE EXPRESSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي حي امزرو - 

47922 زاكورة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(247

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 غشت   24 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

 تحويل األموال وادراجها كنشاط 

رئي�صي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

11 غشت  بساريخ  االبسدائية بزاكورة  

2)2) تحت رقم 42).

25(I

ساجيس كونساي

sté FKE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين

ساجيس كونساي

مكاتب املنارة شارع عالل ابن عبد 

هللا الطابق الثالث رقم 26 فاس ، 

22222، فاس املغرب

sté FKE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 1) شارع 

عالل بن عبد هللا زنقة جرير الشقة 

5 فاس - 22222 فاس املغرب.

»تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.27(71

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   (2(2 مارس   28 في  املؤرخ 
املسي2ين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 
كساني  السيد  مهام  تجديد  ملدة: 
شكيب ك سي2 وحيد للشركة و ذلك 

ملدة غي2 محدودة سنوات.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   27 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم )26).
252I

MOUSSAOUI HAJJI

MESKI DECOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
MESKI DECOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي قصر 

العبادلة املعاضيض عرب الصباح 
زيز أرفود - 22))5 أرفود املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(795
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم تغيي2   (2(2 4) غشت  املؤرخ في 

نشاط الشركة من »الوساطة
» إلى »الوساطة

نقل البضائع لحساب الغي2      
تصنيع مواد البناء«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 24).
254I

S.H EXPERTISE

SOTRASALAZ INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE
  Rue Chrarda RDC Derb ,12

 Loubila Bourgogne
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 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

SOTRASALAZ INVEST شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الشصشاوني زاوية زنقة عبد الح يد 

بن بديس الطابق 1 الرقم 2 عين 

السبع - 52)2) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOTRASALAZ INVEST
مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال عامة أو بناء .

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الشصشاوني زاوية زنقة عبد الح يد 

عين   2 الرقم   1 الطابق  بديس  بن 

السبع - 52)2) البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالسالي:

 12.222   : لزعر  سعيد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

حي  السيد سعيد لزعر عنوانه(ا) 
 (2(52 أ س   9 رقم   2 زنقة  املاحي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي  السيد سعيد لزعر عنوانه(ا) 
 (2(52 أ س   9 رقم   2 زنقة  املاحي 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744856.

255I

لوكسر للحسابات

عبادو لالصالح و البناء
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

لوكسر للحسابات

41 شارع بركان الطابق الثاني رقم 4 

، 62222، وجدة املغرب

عبادو لالفالح و البناء شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 168 

تجزئة املجد 1 سيدي يحي - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

25417

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف23اير   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

عبادو   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

لالفالح و البناء.

و  للبناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

افالح .

 168  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 62222  - 1 سيدي يحي  تجزئة املجد 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبادو كريم :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 السيد عبادو كريم : 1.222 بقي ة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  كريم  عبادو  السيد 

حي اكدال تجزئة سهب الخيل زنقة 
 62222 ) سيدي  يحي  4 رقم  الرافة 

وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  كريم  عبادو  السيد 

حي اكدال تجزئة سهب الخيل زنقة 
 62222 ) سيدي  يحي  4 رقم  الرافة 

وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1728.

256I

FIDUCIAIRE BAMMOU

PERFECT FORAGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

PERFECT FORAGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 

42 زنقة سبو شقة 9) اقامة املنزه 

مدخل ب - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

54999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PERFECT FORAGE
غرض الشركة بإيجاز : حصر االبار 

ب حرك ميكانيكي
و  املخسلصة  االشغال  في  مقاولة 

البناء
مقاولة في نقل السلع.

عنوان املقر االجس اعي : ع ارة 42 
زنقة سبو شقة 9) اقامة املنزه مدخل 

ب - 14222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : ابو راس  السيد اح د 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
ابو راس عنوانه(ا)  اح د  السيد 
زنقة سبو مدخل ب شقة   42 ع ارة 

9) 14222 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
ابو راس عنوانه(ا)  اح د  السيد 
زنقة سبو مدخل ب شقة   42 ع ارة 

9) 14222 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 75278.

257I

FIDUNION-MAROC

ASTON IMMO
إعالن مسعدد القرارات

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,(2

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

ASTON IMMO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة 
ذات الشريك الوحيد«
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وعنوان مقرها االجس اعي: دائرة 
البور ج اعة أوالد حسون دوار 
الحشاشدة - 42222 مراكش 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.22987

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  26 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
 1.122.222 رفع رأس ال الشركة الى 
درهم عن طريق املقافة مع الديون 

املسسحقة الجارية واملؤكدة.
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
الشركة  مال  رأس  تخصيض  مايلي: 
22.222) درهم لسصصية خسائر  إلى 

الشركة 
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
بند رقم ..: الذي ينص على مايلي:

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
12 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 114755.

258I

LOGARITHME

 LAND INVEST
 INTERNATIONAL REAL

ESTATE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LOGARITHME
 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere étage AVENUE
 MOHAMED 6، 40000،
MARRAKECH MAROC

 LAND INVEST
 INTERNATIONAL REAL ESTATE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
الشسوية مدخل ب الطابق االول 

شقة رقم9 مكسب رقم2 شارع مح د 
السادس مراكش 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
125245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 LAND : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها
 INVEST INTERNATIONAL REAL

.ESTATE
غرض الشركة بإيجاز : تسيي2 دار 

الضيافة
ادارة العقارات

العقارات  وإدارة  وبيع  اقسناء 
وتأجي2ها.

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
االول  الطابق  ب  مدخل  الشسوية 
شقة رقم9 مكسب رقم2 شارع مح د 
مراكش   42222 مراكش  السادس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 522   : فرانك  سكابلو  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 522   : انجليك  لوازي  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  فرانك  سكابلو  السيد 
  148 رقم  فيال  بالم  رويال  منطقة 

42222 مراكش املغرب.
السيدة لوازي انجليك عنوانه(ا) 
  148 رقم  فيال  بالم  رويال  منطقة 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  فرانك  سكابلو  السيد 
  148 رقم  فيال  بالم  رويال  منطقة 

42222 مراكش املغرب

السيدة لوازي انجليك عنوانه(ا) 
  148 رقم  فيال  بالم  رويال  منطقة 

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   17 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 91)114.

259I

STE FIDUCONFIANCE

 ATLANTIS COMPUTING
SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

قصل السصصية

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 ATLANTIS COMPUTING

SOLUTIONS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم 6) 
الطابق الثاني تجزئة رياض ياس ين 
TREMPLIN طريق عين الشقف  - 

22222 فاس املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.54595

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تقرر   (2(2 يوليوز   (2 في  املؤرخ 
 ATLANTIS COMPUTING حل 
SOLUTIONS شركة ذات مسؤولية 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 
درهم   122.222 رأس الها  مبلغ 
 (6 رقم  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
الطابق الثاني تجزئة رياض ياس ين 
 - طريق عين الشقف    TREMPLIN
لعدم  نتيجة  املغرب  فاس   22222
مزاولة اي نشاط مند بداية تاسيس 

الشركة.
و عين:

و  الغرباوي  سعيد   السيد(ة) 
ا طريق   4 ع ارة   12 عنوانه(ا) شقة 
فاس املغرب   22222 عين الشقف  

ك صصي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
 (6 2)2) وفي رقم  يوليوز   (2 بساريخ 
الطابق الثاني تجزئة رياض ياس ين 
 - طريق عين الشقف    TREMPLIN

22222 فاس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (9 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/1864.

262I

FIDUBAC SARL

BOUKHRISSI-BELL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)16مكرر شارع يوسف ابن تاشصين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
BOUKHRISSI-BELL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن االول رقم 46) رقم املحل 1 
الناظور - 222)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(2441
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOUKHRISSI-BELL
-النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع.
املنسجات  وتصدير  -اسسي2اد 

الغذائية..
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الحسن االول رقم 46) رقم املحل 1 

الناظور - 222)6 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : بوخري�صي   اس اعيل  السيد 

522 حصة بقي ة 122 درهم للحصة

السيد عبد الص د بلشقر :  522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

بوخري�صي   اس اعيل  السيد 

 (((7 عنوانه(ا) تجزئة الع ران رقم 
الناظور    6(222 الناظور  سلوان 

املغرب.

بلشقر  الص د  عبد  السيد 

 (( رقم  السعادة  حي  عنوانه(ا) 
الناظور    6(222 الناظور  سلوان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوخري�صي   اس اعيل  السيد 

 (((7 عنوانه(ا) تجزئة الع ران رقم 
الناظور    6(222 الناظور  سلوان 

املغرب

بلشقر  الص د  عبد  السيد 

 (( رقم  السعادة  حي  عنوانه(ا) 
الناظور    6(222 الناظور  سلوان 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 4) غشت 

2)2) تحت رقم 862).

261I

Société Arwa medic

ARWA MEDIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

Société Arwa medic

 Q.I SIDI GHANEM 40 Q.I 42

SIDI GHANEM، 40110، مراكش 

املغرب

ARWA MEDIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 42 سيدي 

غانم  مراكش - 42112 مراكش 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.826(5

العام  الج ع  ب قس�صى 

أبريل   2( في  املؤرخ  اإلسسثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   (2(2

درهم«   12.222.222« قدره  ب بلغ 

إلى  درهم«   12.222.222« من  أي 

طريق  عن  درهم«   (2.222.222«

الشركة  ديون  مع  مقافة  إجراء    :

املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   (7 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 2274.

26(I

Ste ORIENTAL AUDIT

PRESTACIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

PRESTACIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

طريصة 1 رقم 112  - 62622 

السعيدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7(85

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PRESTACIA
مقاول    -  : غرض الشركة بإيجاز 

واملحالت  املحالت  واجهات  تنظيف 

السجارية والشقق.

- مقاول أع ال مسنوعة

- الديكور وتاثيث والسخطيط .

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 62622  -   112 رقم   1 طريصة 

السعيدية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد لوزاوي مني2  :  167 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد رحاوي وسام  :  167 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد بخساوي علي :  166 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مني2   لوزاوي  السيد 

السعيدية   62622   ( تجزئة طريصة 

املغرب.

السيد رحاوي وسام  عنوانه(ا) 89 

زنقة طارق ابن زياد الطابق 5 رقم 2) 

حي الحساني  62622 بركان املغرب.

عنوانه(ا)  علي  بخساوي  السيد 

زنقة جكارطة رقم )5  62222 وجدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  مني2   لوزاوي  السيد 

السعيدية   62622  ( طريصة  تجزئة 

املغرب

السيد رحاوي وسام  عنوانه(ا) 89  

زنقة طارق ابن زياد الطابق 5 رقم 2) 

حي الحساني  62622 بركان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   11 بساريخ  ب23كان   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/98).

262I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

AGRI KAOUKAB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

AGRI KAOUKAB شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم )11 
النور ) قلعة السراغنة - 42222 

قلعة السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4297

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AGRI  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.KAOUKAB
غرض الشركة بإيجاز : -االسسي2اد 

والبيع بنصف الج لة
-انشاء مشاريع السقي بالسنقيط.

عنوان املقر االجس اعي : رقم )11 
 42222  - السراغنة  قلعة   ( النور 

قلعة السراغنة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد وهني سعيد :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
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السيد وهني سعيد عنوانه(ا) رقم 
)11 النور ) قلعة السراغنة 42222 

قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد وهني سعيد عنوانه(ا) رقم 
)11 النور ) قلعة السراغنة 42222 

قلعة السراغنة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ )1 

غشت 2)2) تحت رقم 2)2)/166.

264I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

OK 2M
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

OK 2M شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 
مراق الشعراء قلعة السراغنة  - 
42222 قلعة السراغنة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4125

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 OK  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.(M
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء بالسقسيط.

عنوان املقر االجس اعي : دوار اوالد 
 - السراغنة   قلعة  الشعراء  مراق 

42222 قلعة السراغنة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد اموق عبد االله 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد اموق عبد االله عنوانه(ا) 
قلعة  العطاوية  االداري  الحي 
السراغنة  قلعة   42222 السراغنة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد اموق عبد االله عنوانه(ا) 
قلعة  العطاوية  االداري  الحي 
السراغنة  قلعة   42222 السراغنة 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ 12 

غشت 2)2) تحت رقم 2)2)/172.
265I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

 MESNANA CREATION -
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,116
 Résidence HADIKA Bureau N°(

، 90000، TANGER MAROC
 MESNANA CREATION - SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

مسنانة الشطر األول 7181 الدور 
األر�صي - 92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

126249

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 MESNANA CREATION - SARL

.AU

إنشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرسوم البيانية وإدراكها

طباعة رق ية

طباعة أوفست

إعالن.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الدور   7181 األول  الشطر  مسنانة 

األر�صي - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : الخلوقي  علي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الخلوقي  علي  السيد 

مسنانة حومة خندق الرمان طنجة 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الخلوقي  علي  السيد 

مسنانة حومة خندق الرمان طنجة 

92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (2 بساريخ  السجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 561)2).

266I

OUASSINI

ASSEL LOGÍSTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

OUASSINI

 AV MARCHE VETRE MM EL

 MEHDI RDC N°2 TANGER ،

90010، TANGER MAROC

ASSEL LOGÍSTICS   شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الجي2اري ) زنقة 84 رقم )) - 

92222 طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ASSEL : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.  LOGÍSTICS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للسلع لحساب الغي2.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الجي2اري ) زنقة 84 رقم )) - 92222 

طنجة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد بن فالح مراد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
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بن فالح مراد عنوانه(ا)  السيد 

 (( رقم   84 زنقة   ( الجي2اري  حي 

92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

بن فالح مراد عنوانه(ا)  السيد 

 (( رقم   84 زنقة   ( الجي2اري  حي 

92222 طنجة  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 6)29.

267I

FLASH ECONOMIE

COJUTAX CONSULTING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 COJUTAX CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها:62.222 درهم

مقرها اإلجس اعي: 6) شارع مرس 

السلطان الطابق 1 رقم 2 -  الدار 

البيضاء 

رقم السقييد في السجل السجاري: 

42(882

حل شركة
الغي2  العام  الج ع  ب قس�صى 

العادي للشركاء املؤرخ في 1) يوليوز 

2)2) قرر ما يلي

 COJUTAX شركة   -حل 

CONSULTING

عبد  العرو�صي  السيد  -تعيين 

الرح ان ك صصي للشركة 

بالدار  السصصية  مقر  حدد   

السلطان  مرس  شارع   (6 البيضاء 

الطابق 1 رقم 2 -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 1)7427

268I

LOGARITHME

MAISON SKALLI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LOGARITHME
 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere étage AVENUE
 MOHAMED 6، 40000،
MARRAKECH MAROC

MAISON SKALLI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الشيخ الربحي إقامة املركز السجاري 
فيكسور هيكو محل رقم 1 كليز - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1257(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MAISON SKALLI
غرض الشركة بإيجاز : املخبوزات 

واملعجنات
مقهى.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
السجاري  إقامة املركز  الربحي  الشيخ 
 - كليز   1 رقم  محل  هيكو  فيكسور 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 422.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 4.222   : املهدي منسصر  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   منسصر  املهدي  السيد 
درب سيدي مو�صى الروض الجديد  

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)   منسصر  املهدي  السيد 
درب سيدي مو�صى الروض الجديد  

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
19 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 114921.
269I

nador conseil sarl au

ISRI NETTOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
ISRI NETTOYAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

الصناعي سلوان - 222)6 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(2411

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ISRI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NETTOYAGE
إنساج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
 ، (املحلية  املنظصات  وبيع  وتعبئة 

الصناعية...)
وج يع  املنظصات  وبيع  اسسي2اد 

منسجات السنظيف
الحي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الناظور   6(222  - الصناعي سلوان 
املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

512 حصة    : السيد زبي2ي ج ال 
بقي ة 122 درهم للحصة .

 492   : نورة  املح ودي  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ج ال  زبي2ي  السيد 
 6(222  1 رقم   45 حي الكندي زنقة 

الناظور املغرب.
السيدة املح ودي نورة عنوانه(ا) 
الرئيسية  الطريق  لحسن  اوالد  حي 

رقم 29  222)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  ج ال  زبي2ي  السيد 
 6(222  1 رقم   45 حي الكندي زنقة 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 5) غشت 

2)2) تحت رقم 891).

272I

أوتونتيكيونيك

أوتونتيكيونيك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

أوتونتيكيونيك
12 زنقة الحرية الطابق 2 الرقم 5 ، 

2، الدار البيضاء املغرب
أوتونتيكيونيك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
الحرية الطابق الثالث الرقم 5 - 

2)21) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472211
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

أوتونتيكيونيك.

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسقليدية  العصرية  املالبس 

العطور  الجلود  منسوجات 

والسصدير  االسسي2اد  واملجوهرات 

الصلة  ذات  األنشطة  وج يع 

بالنشاط الرئي�صي.

زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 

 -  5 الرقم  الثالث  الطابق  الحرية 

2)21) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة بوجيبار خديجة :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة بوجيبار خديجة عنوانه(ا) 

فيال انوال زنقة كي انصا 2172) الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة بوجيبار خديجة عنوانه(ا) 

فيال انوال زنقة كي انصا 2172) الدار 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (5 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 742862.
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B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

WAL-IT SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 12

 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

WAL-IT SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

اللة الياقوت زاوية مصطصى املعاني 

الطابق ) رقم )6 - - الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472157

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

WAL-  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.IT SERVICES

الدراسة,   : غرض الشركة بإيجاز 

الصيانة ومسابعة مشاريع   , الت2كيب 

تكنولوجيا املعلومات..

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اللة الياقوت زاوية مصطصى املعاني 

الدار البيضاء   -  -  6( رقم   ( الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

بقي ة   522  : السيد وليد زيدوح 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد وليد زيدوح عنوانه(ا) درب 

 1 السعد شقة  ديار  اقامة  السادني 

طابق 2 رقم 7 - الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد وليد زيدوح عنوانه(ا) درب 

 1 السعد شقة  ديار  اقامة  السادني 

طابق 2 رقم 7 - الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 742994.

27(I

FLASH ECONOMIE

SIM TRANS INTER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 شركة ذات مسؤولية محدودة

 مقرها اإلجس اعي: 11,شارع سيدي 

مح د بن عبد هللا -املح دية  

رأس الها:22222.22) درهم

رقم السقييد في السجل السجاري 

((5(5

  حل شركة  

املؤرخ في  ب قس�صى الج ع العام  

9) يناير 2)2) قرر الشركاء ما يلي :

- حل شركة

زنقة   ,( السصصية ب  مقر  حدد   

توفيق الحكيم كوتيي الدار البيضاء -

اإلدري�صي  مرية  السيدة  عين  و   

 2 الغابة  اقامة  عنوانها  و  القاسمي 

4 املح دية ك صصية  ع ارة س رقم 

للشركة-

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية باملح دية بساريخ 18 ف23اير 

2)2) تحت رقم 246
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مكسب محاسبة

TARDA LOGISTIQUE
SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محاسبات الدار البيضاء

159 شارع يعقوب املنصور الدار 

البيضاء ، 2282)، الدار البيضاء 

املغرب

كنت2يك KANTRIK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8)1، زنقة 

العرعار الطابق الثاني مكسب رقم 6  

- 52)2) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : كنت2يك 

.KANTRIK

يسجلى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  لحسابها  سواء  الشركة  موضوع 

لحساب غي2ها في املغرب أو الخارج: 

* استشارة رق ية.

االنت2نت/ ع23  تجارية  *أع ال 

السجارة االلكت2ونية.

* االتصاالت و التسويق الرقمي.

السقنيات  حول  االستشارات   *

الجديدة.

تجارة  و  وتصنيع،  تص يم،   *

املجوهرات الخيالية. 

واألثاث،  الديكور  مواد  *تجارة 

ومسسلزمات  واأللعاب،  واملالبس، 

ومنسجات  ومسسحضرات  املكاتب 

ي كن  �صيء  وأي  والج ال  النظافة 

بيعه ع23 االنت2نيت أو في املسجر.
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* اسسي2اد/ وتصدير.

* وبشكل عام أي معاملة تجارية، 

أن  يحس ل  مدنية  أو  مالية  عقارية، 

تكون مرتبطة بغرض الشركة بشكل 

مباشر أو غي2 مباشر أو لسعزيز تحقيقه.

 ،1(8  : االجس اعي  املقر  عنوان 

مكسب  الثاني  الطابق  العرعار  زنقة 

البيضاء  الدار   (2(52  -   6 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 222   : بوعنان  مريم  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيدة ناهد عي�صى :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 122   : السيد املصطصى بوعنان 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوعنان  مريم  السيدة 

الدار   (2242 خلوية  بن  زنقة   12

البيضاء املغرب.

بوعنان  املصطصى  السيد 

 (2(52 12 زنقة دانصي2س  عنوانه(ا) 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  عي�صى  ناهد  السيدة 

اقامة النجد ع ارة )1 طابق 4 شارع 

انوال 2))2) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  عي�صى  ناهد  السيدة 

اقامة النجد ع ارة )1 طابق 4 شارع 

انوال 2))2) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 744228.
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محاسبات الدار البيضاء

KANTRIK كنتريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

محاسبات الدار البيضاء

159 شارع يعقوب املنصور الدار 

البيضاء ، 2282)، الدار البيضاء 

املغرب

كنت2يك KANTRIK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8)1، زنقة 

العرعار الطابق الثاني مكسب رقم 6  

- 52)2) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472199

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : كنت2يك 

.KANTRIK

يسجلى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أو  لحسابها  سواء  الشركة  موضوع 

لحساب غي2ها في املغرب أو الخارج: 

* استشارة رق ية.

االنت2نت/ ع23  تجارية  *أع ال 

السجارة االلكت2ونية.

* االتصاالت و التسويق الرقمي.

السقنيات  حول  االستشارات   *

الجديدة.

تجارة  و  وتصنيع،  تص يم،   *

املجوهرات الخيالية. 

واألثاث،  الديكور  مواد  *تجارة 

ومسسلزمات  واأللعاب،  واملالبس، 

ومنسجات  ومسسحضرات  املكاتب 

ي كن  �صيء  وأي  والج ال  النظافة 

بيعه ع23 االنت2نيت أو في املسجر.

* اسسي2اد/ وتصدير.

* وبشكل عام أي معاملة تجارية، 

أن  يحس ل  مدنية  أو  مالية  عقارية، 

تكون مرتبطة بغرض الشركة بشكل 

مباشر أو غي2 مباشر أو لسعزيز تحقيقه.

 ،1(8  : االجس اعي  املقر  عنوان 

مكسب  الثاني  الطابق  العرعار  زنقة 

البيضاء  الدار   (2(52  -   6 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 222   : بوعنان  مريم  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيدة ناهد عي�صى :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 122   : السيد املصطصى بوعنان 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوعنان  مريم  السيدة 

الدار   (2242 خلوية  بن  زنقة   12

البيضاء املغرب.

بوعنان  املصطصى  السيد 

 (2(52 12 زنقة دانصي2س  عنوانه(ا) 

الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  عي�صى  ناهد  السيدة 

اقامة النجد ع ارة )1 طابق 4 شارع 

انوال 2))2) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  عي�صى  ناهد  السيدة 

اقامة النجد ع ارة )1 طابق 4 شارع 

انوال 2))2) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 744228.
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مكسب محاسبة

 C.F.D.A TRAVAUX PUBLICS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب محاسبة

ع ارة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 22) الرشيدية ، 224)5، 

الرشيدية املغرب

 C.F.D.A TRAVAUX PUBLICS

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي الحسن رقم )2 الطابق الثاني 

أرفود - 22))5 أرفود املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

14255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 C.F.D.A TRAVAUX PUBLICS

. SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلصة 

كراء االليات .

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

موالي الحسن رقم )2 الطابق الثاني 

أرفود - 22))5 أرفود املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : ع رو   عسيوي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ع رو   عسيوي  السيد 
موالي  تجزئة   1162 رقم   12 بلوك 

 5(222 الرشيدية   الشريف  علي 

الرشيدية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  ع رو   عسيوي  السيد 
موالي  تجزئة   1162 رقم   12 بلوك 

 5(222 الرشيدية   الشريف  علي 

الرشيدية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (6 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 722.

277I

مكسب محاسبة

 JET ARCHITECTURE-JET
DESIGN GROUP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب محاسبة

ع ارة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 22) الرشيدية ، 224)5، 

الرشيدية املغرب

 JET ARCHITECTURE-JET

  DESIGN GROUP SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 2) زنقة 

املسجد الطابق الثاني شقة رقم 

4 الرشيدية  - 222)5 الرشيدية 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

14247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 JET  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 ARCHITECTURE-JET DESIGN

. GROUP SARL AU
الهندسة   : غرض الشركة بإيجاز 

املع ارية.
زنقة   (2  : عنوان املقر االجس اعي 
رقم  شقة  الثاني  الطابق  املسجد 
الرشيدية   5(222  - الرشيدية    4

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مو�صى فهد  :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
حي  عنوانه(ا)  السيد مو�صى فهد  
الدار   21 رقم  النيل  شارع  م23وكة 
البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
حي  عنوانه(ا)  السيد مو�صى فهد  
الدار   21 رقم  النيل  شارع  م23وكة 
البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 4)7.
278I

طودس شيكاس كنسيلسنك

بروميوم   بيطا  طرافو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

طودس شيكاس كنسيلسنك
زنقة الطوابل السصلى شارع 

نواكشط رقم 6) تطوان ، 92222، 
تطوان املغرب

بروميوم   بيطا  طرافو  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  تجزئة 
شي2تي مكالثة  الطابق  الثاني كويل ا 

- تطوان - 92222 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(7(49

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

بروميوم   بيطا  طرافو .
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة للبناء.
تجزئة    : االجس اعي  املقر  عنوان 
شي2تي مكالثة  الطابق  الثاني كويل ا 

- تطوان - 92222 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد املجيد مرزوق :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
مرزوق  املجيد  عبد  السيد 
 577 رقم  جداد  بو  حي  عنوانه(ا) 
كويل ا مكالثة تطوان 92222 تطوان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
مرزوق  املجيد  عبد  السيد 
 577 رقم  جداد  بو  حي  عنوانه(ا) 
كويل ا مكالثة 92222 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
22 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 1526.
279I

ICBS

سطراط.كون�صي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ICBS

 avenue mohamed V etage 8 n°

 36 145 tanger، 90000، tanger

maroc

سطراط.كون�صي شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 145 شارع 

مح د الخامس طابق 8 رقم  26 

طنجة - 9222 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

126279

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

سطراط.كون�صي.

تسيي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشركات.

 145  : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم    8 طابق  الخامس  شارع مح د 

26 طنجة - 9222 طنجة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 122   : السالوي  عادل  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
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السالوي عنوانه(ا)  السيد عادل 

شارع سيد قطب فدق الدور 6 شقة 

48 92222 طنجة املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السالوي عنوانه(ا)  السيد عادل 

شارع سيد قطب فدق الدور 6 شقة 

48 92222 طنجة املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   12 بساريخ  السجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 2156.

282I

fiduciaire capital orient

  ORIENTALE NEGOCE

 DE TRANSPORT

INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

 ORIENTALE NEGOCE  DE

  TRANSPORT INTERNATIONAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

الحسن بن علي اكس  زنقة كلي2مان 

رقم 8) - 62222  وجدة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.24(25

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تم تعيين  12 غشت  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسي2 

محبوبي ملياء  ك سي2 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (7 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1796.

281I

الناظور للحسابات

نومايس كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

الناظور للحسابات

شارع االمي2 سيدي مح د الحي 

االداري سيتي املح دية بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، 222)6، 

الناظور املغرب

نومايس كار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 

دار الكبداني الدريوش - 52))6 

الناظور املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.14965

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

املؤرخ في 16 دجن23 219) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 - الدريوش  الكبداني  دار  »مركز 

»شارع  إلى  الناظور املغرب«   6((52

سيصيا ع ارة 12 تجزئة غاي و الطابق 

 6(222  - د   4 رقم  الشقة  الرابع 

الناظور  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ )2 شتن23 

2)2) تحت رقم )97).

282I

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 ste TRANSPORT MY

BOUAZZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL HIKMA

 RUE YOUSSEF BEN 52

 YACHAFINE ، 26000،

BERRECHID MAROC

 ste TRANSPORT MY BOUAZZA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

السصلي 178 بلوك اش الحي الحسني  

- 6222) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

129(5

 27 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ste  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRANSPORT MY BOUAZZA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

السصلي 178 بلوك اش الحي الحسني  

- 6222) برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : العيادي  بوعزة  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

العيادي عنوانه(ا)  بوعزة  السيد 

 (6222 الحسني  الحي  بلوك   167

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

العيادي عنوانه(ا)  بوعزة  السيد 

 (6222 الحسني  الحي  بلوك   167

برشيد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

6) غشت  بساريخ  االبسدائية ب23شيد  

2)2) تحت رقم 1126.

284I

STE FIDUCONFIANCE

GOLDEN MOUNTAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

GOLDEN MOUNTAIN  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجررقم 

4 إقامة البلغيتي، عرفة الح ومي، 

الزيات - 22222 فاس املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.554(9

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر   (2(2 يوليوز   (1 في  املؤرخ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

مبلغ     GOLDEN MOUNTAIN
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

إقامة   4 مقرها اإلجس اعي مسجررقم 

الزيات  الح ومي،  عرفة  البلغيتي، 

 : ل  نتيجة  املغرب  فاس   22222  -

توقف النشاط اإلقسصادي للشركة  .

و حدد مقر السصصية ب  مسجر رقم 

إقامة البلغيتي، عرفة الح ومي،   4

الزيات - 22222 فاس املغرب. 

و عين:

السيد(ة) JINGYI  HA  و عنوانه(ا) 

عرفة بنيس رقم 1 البطحاء  22222 

فاس املغرب ك صصي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املسعلقة بالسصصية 

: مسجررقم 4 إقامة البلغيتي، عرفة 

الح ومي، الزيات فاس 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (8 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/1872.

285I
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cabinet comptable aziz

 CENTRE MAROCAIN DE LA
MEDECINE DOUCE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet comptable aziz
) زنقة 4 العهد الجديد ابن امسيك 

، 2452)، الدارالبيضاء املغرب
 CENTRE MAROCAIN DE LA
 MEDECINE DOUCE PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
القايد أح د إقامة وسيم 1 مرس 

السلطان - 2226)  الداراالبيضاء  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469917

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 CENTRE MAROCAIN DE LA

.MEDECINE DOUCE PRIVE
غرض الشركة بإيجاز : تكوين عن 

بعد ملنهي الصحة.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مرس   1 وسيم  إقامة  أح د  القايد 
الداراالبيضاء     (2226  - السلطان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد املريني مح د بدر  :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

بدر   مح د  املريني  السيد 
رام  زنقة  منظرونا  حي  عنوانه(ا) 
 (2462 الشق  عين   187 رقم  هللا 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
بدر   مح د  املريني  السيد 
رام  زنقة  منظرونا  حي  عنوانه(ا) 
 (2462 الشق  عين   187 رقم  هللا 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 17972.

286I

FLASH ECONOMIE

 SOLUTIONS MECANIQUE
TALBI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SOLUTIONS MECANIQUE
TALBI شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1225 
الطابق السصلي حي تليلة  - 82222 

أكادير املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
42925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (1
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOLUTIONS MECANIQUE

.TALBI

ورشة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ميكانيكية عامة.
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - تليلة   حي  السصلي  الطابق   1225

82222 أكادير املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 122   : طالبي   الحبيب  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد الحبيب طالبي  
 27 رقم   21 زنقة   7 حي العرب بلوك 

تكوين  82222 أكادير املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيد الحبيب طالبي  
 27 رقم   21 زنقة   7 حي العرب بلوك 

تكوين  82222 أكادير املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 95666.

287I

FLASH ECONOMIE

IYSA TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

IYSA TRANS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1225 

الطابق السصلي حي تليلة   - 82222  

أكادير  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

42849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 IYSA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب  والدولية  الوطنية  البضائع 

الغي2 

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - الطابق السصلي حي تليلة     1225

82222  أكادير  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد الحبيب طالبي  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد الحبيب طالبي  

 27 رقم   21 زنقة   7 حي العرب بلوك 

تكوين  82222  أكادير  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيد الحبيب طالبي  

 27 رقم   21 زنقة   7 حي العرب بلوك 

تكوين  82222  أكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (2 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 95449.

288I
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fiduciaire jannadi

SOCIÉTÉ TRAC 4 YOU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire jannadi

 imm 5 apt 36 rue abou ali ben

 rahhal ville nouvelle ، 50000،

meknes maroc

SOCIÉTÉ TRAC 4 YOU    شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 مكرر 

تجزئة الصحراء 1 شارع مح د 

السادس مكناس  - 52222 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52489

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.   SOCIÉTÉ TRAC 4 YOU

بإيجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DE  :

 MARCHANDISE POUR

COMPTE D’AUTRUI

.IMPORT EXPORT
عنوان املقر االجس اعي : 12 مكرر 

مح د  شارع   1 الصحراء  تجزئة 

مكناس   52222  - السادس مكناس  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 752   : السيد عبد الواحد فريد 

حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة .

حصة   (52   : السيد خالد فريد 

بقي ة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

فريد  الواحد  عبد  السيد 
مكرر تجزئة الصحراء   12 عنوانه(ا) 
مكناس   السادس  مح د  شارع   1

52222 مكناس املغرب.
عنوانه(ا)  فريد  خالد  السيد 
الشطر ب  العطاوي  تجزئة   74 رقم 

مكناس 52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
فريد  الواحد  عبد  السيد 
مكرر تجزئة الصحراء   12 عنوانه(ا) 
مكناس   السادس  مح د  شارع   1

52222 مكناس املغرب
عنوانه(ا)  فريد  خالد  السيد 
الشطر ب  العطاوي  تجزئة   74 رقم 

مكناس 52222 مكناس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 511).
289I

بي ن وورك

بي ن وورك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بي ن وورك
حي األلصة، زنقة 16، رقم 18 ، 
2292)، الدار البيضاء املغرب

بي ن وورك شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 زاوية 
شارع املقاومة و زنقة كابيسان 

بوسرغين، الطابق الثامن، شقة رقم 
16 - 2292) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471251

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
بي ن   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

وورك.
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
استشارات  املوظصين،  اسسقطاب 
السوظيف، و السدريب املنهي، و تطوير 

املقاوالت.
املكاتب  توفي2 و توطين و كراء   -  

املجهزة.
الع ليات  ج يع  ع وما  أكث2  و 
و  املنقولة  السجارية،  و  الصناعية 
بصصة  املرتبطة  املالية،  و  العقارية 
كال أو جزءا  مباشرة أو غي2 مباشرة، 
بإحدى أو غي2ها من الع ليات املشار 
بشكل ي كن من تيسي2  إليها أعاله، 
و كذا كل  أو تن ية نشاط الشركة، 
مساه ة مباشرة أو غي2 مباشرة و بأي 
شكل من األشكال في املقاوالت التي 

ت ارس أنشطة م اثلة أو ملحقة
 1  : االجس اعي  املقر  عنوان 
كابيسان  زنقة  و  املقاومة  زاوية شارع 
بوسرغين، الطابق الثامن، شقة رقم 

16 - 2292) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد تيدريني خليل :  122 حصة 

بقي ة 1.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  خليل  تيدريني  السيد 
حي األلصة، زنقة 16، رقم 18 2292) 

الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  خليل  تيدريني  السيد 
حي األلصة، زنقة 16، رقم 18 2292) 

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744899.
292I

BURCICA

IMAG
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

BURCICA
)42 زنقة مصطصى املعاني املكسب 

14 الطابق 5 الدار البيضاء ، 
2612)، الدار البيضاء املغرب
IMAG شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 71 زنقة 
عالل بن عبد هللا - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.14245

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 25 غشت 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»71 زنقة عالل بن عبد هللا - 2222) 
الدار البيضاء املغرب« إلى »61 شارع 
اللة الياقوت زاوية مصطصى املعاني 
الدار   (25(2  -  6( الرقم   ( الطابق 

البيضاء  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744697.

291I

FIDUCIARE IITIMANE

M&N BARBER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE IITIMANE
 6RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 1ER ETAGE VN
FES ، 30000، FES MAROC
M&N BARBER شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
ج ال ابن مع ر محل رقم 4 املدينة 
الجديدة ملعب الخيل  - 22222 

فاس املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62551

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 M&N  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.BARBER

حالق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للنساء او للرجال.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

املدينة   4 ج ال ابن مع ر محل رقم 

 22222  - الخيل   ملعب  الجديدة 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

عي �صي  العالي  عبد  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عي �صي  العالي  عبد  السيد 

ع ي2  عين  ثريا  اقامة   1( عنوانه(ا) 

 22222 الطابق الثالث فاس  شقة8 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عي �صي  العالي  عبد  السيد 

ع ي2  عين  ثريا  اقامة   1( عنوانه(ا) 

 22222 الطابق الثالث فاس  شقة8 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   24 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 4)2).

29(I

EL MAQHOR ABDELHAK

 STE OUHAMMI NEGOCE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الصداء تجزئة س ي2ة تاونات  

24222  املغرب تاونات، 24222، 

تاونات املغرب

 STE OUHAMMI NEGOCE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 

امرو عين عائشة تيسة تاونات - 

24222 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1682

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OUHAMMI NEGOCE SARL

غرض الشركة بإيجاز : - األشغال 

العامة.

- بيع االالت الصالحية.

- السنقيط..

عنوان املقر االجس اعي : دوار اوالد 

 - تاونات  تيسة  عائشة  عين  امرو 

24222 تاونات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد اوحمي حسن :  242 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد اوحمي عبد الكريم :  222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 222   : سلي ان  اوحمي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  حسن  اوحمي  السيد 

تنغي2   45222 تدفالت تغزوت تنغي2 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  حسن  اوحمي  السيد 

تنغي2   45222 تدفالت تغزوت تنغي2 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

)2 شتن23  بساريخ  االبسدائية بساونات  

2)2) تحت رقم 225.

292I

االتقان للحسابات

 ESPACE MARCHICA

SELOUANE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

االتقان للحسابات

)14 شارع مراكش الطابق الثاني 

رقم 5 ، 222)6، الناظور املغرب

 ESPACE MARCHICA SELOUANE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الع ران رقم 1241 سلوان - )72)6 

الناظور املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.18217

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 غشت   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

لوكيلي  عزيزة  (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   522

522 حصة لصائدة  السيد (ة) مح د 

الشيب بساريخ 21 غشت 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور  بساريخ 22 شتن23 

2)2) تحت رقم 979).

294I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

ASAIDI IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,شارع جبل ه23ي ,امزورن ، 
52))2، الحسي ة املغرب

ASAIDI IMMO شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الهدى امزورن - 52))2 الحسي ة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2112
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ASAIDI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IMMO
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
األشغال املخسلصة او البناء.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الحسي ة   2((52  - امزورن  الهدى 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد نور الدين السعيدي :  522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 522   : السعيدي  السيد مح د 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السعيدي  الدين  نور  السيد 
امزورن    61 رقم   25 زنقة  عنوانه(ا) 

52))2 الحسي ة املغرب.
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السيد مح د السعيدي عنوانه(ا) 
 2((52 امزورن    61 رقم   25 زنقة 

الحسي ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السعيدي  الدين  نور  السيد 
امزورن    61 رقم   25 زنقة  عنوانه(ا) 

52))2 الحسي ة املغرب

السيد مح د السعيدي عنوانه(ا) 
 2((52 امزورن    61 رقم   25 زنقة 

الحسي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 494.

295I

SOCAGECOM SARL

 STE YOUSSR

ALIMENTATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCAGECOM SARL

4) زنقة الشيخ شعيب الدكالي درب 

الجامع قرب مسجد العسيق 4) زنقة 

الشيخ شعيب الدكالي درب الجامع 

قرب مسجد العسيق، 5222)، 

خريبكة املغرب

 STE YOUSSR ALIMENTATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 حي 
رياض شارع موالي ادريس االول 

خريبكة - 5222) خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.YOUSSR ALIMENTATION
تسويق   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع انواع املواد الغذائية.
حي   12  : االجس اعي  املقر  عنوان 
االول  ادريس  موالي  شارع  رياض 

خريبكة - 5222) خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :
 8 السيدة ليى مسسحي عنوانه(ا) 
زنقة عبد العزيز بوطالب اقامة نور 

) شقة 4 2)142 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 8 السيدة ليى مسسحي عنوانه(ا) 
زنقة عبد العزيز بوطالب اقامة نور ) 

شقة 4 2)142 القنيطرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بخريبكة  بساريخ 22 شتن23 

2)2) تحت رقم 697.
296I

عادل الزميسة - محاسب-

TECHNO CENTENAIRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عادل الزميسة - محاسب-
52) حي االدارسة بلوك ) تازة ، 

25222، تازة املغرب
TECHNO CENTENAIRE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 65) 
بلوك ) حي الرشاد  - 25222 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5457

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TECHNO CENTENAIRE

و  -البناء   : غرض الشركة بإيجاز 

األشغال املخسلصة 

-االسسي2اد و السصدير

-املعامالت السجارية .
عنوان املقر االجس اعي : رقم 65) 

تازة   25222  - الرشاد   حي   ( بلوك 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : القاطي   مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد بلعيد ايت أوكزى 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد مح د القاطي  

تازة   25222 حي الرشاد   ( مج   (65

املغرب.

السيد بلعيد ايت أوكزى عنوانه(ا) 
الطي2ان  ساحة   2 بلوك   78 رقم 

25222 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيد مح د القاطي  

تازة   25222 حي الرشاد   ( مج   (65

املغرب

السيد بلعيد ايت أوكزى عنوانه(ا) 
الطي2ان  ساحة   2 بلوك   78 رقم 

25222 تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/267.

297I

 centre de developpment profesionnel des

competences

CAFÉ MERCI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment

profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

CAFÉ MERCI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

املغرب العربي حي موالي رشيد 

مج وعة 1 املسكون من ثالث طبقات 

السصلي الطابق االول والطابق 

السادس - 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(862

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CAFÉ  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.MERCI

القهوة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ومطعم.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رشيد  موالي  حي  العربي  املغرب 

مج وعة 1 املسكون من ثالث طبقات 

والطابق  االول  الطابق  السصلي 

السادس - 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
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السيد مح د االمين خونا :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

خونا  االمين  مح د  السيد 

عنوانه(ا) حي القدس شارع االمة رقم 

52 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

خونا  االمين  مح د  السيد 

عنوانه(ا) حي القدس شارع االمة رقم 

52 72222 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

24 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/257).

298I

centre d’étude de gestion et d’organisation

BERISHA INVEST
إعالن مسعدد القرارات

 centre d›étude de gestion et

d›organisation

 bd d› Anfa, résid Ibn ,89

 Zaidoune, tour A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

BERISHA INVEST  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 17، شارع 

البحت2ي - حي كوتييه - الدار البيضاء  

- 2262) الدار البيضاء املغرب .

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.17(56

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   (2(2 يونيو   22 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

الحل املسبق للشركة و ذلك ابسداء 

من تاريخ 22 يونيو 2)2) وفقا لل ادة 
االول  والبند   96-5 القانون  من   86

االسا�صي  النظام  من   27 املادة  من 

للشركة.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:  

بعد حل  إسسقالة املسي2 من مهامه  

عن  تاما  إبراء  وإعطائه  الشركة 

تسيي2ه.

على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 

 MONITOR شركة  تعيين  مايلي:  

ذات   شركة   ،  CONSULTING

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 
 122.222 رأس مالها قدره  الوحيد، 

59 ،تجزئة  درهم ، مقرها اإلجس اعي 

الدار   (24(2 باشكو. طريق تدارت، 
البيضاء ، مسجلة في السجل السجاري 

16692) م ثلة من طرف  تحت رقم 

الجعيدي  توفيق  السيد  مسي2ها 

ك صصي طوال فت2ة السصصية.

قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تحديد محل السصصية ب دينة الدار 

حي   - البحت2ي  شارع  البيضاء،17، 

كوتييه - الدار البيضاء

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي:  

اليوجد تعديل في اي بند

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 12 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم )74226.

299I

nador conseil sarl au

A-L TRAINING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

A-L TRAINING   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
طنجة رقم 92  - 222)6 الناضور 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(2449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 A-L  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.  TRAINING

-اسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء,املواد  مواد  وبيع  وتصدير 

 , الغذائية  املنسجات   , النسيجية 

 , السنظيف   , مسسحضرات السج يل 

اإللكت2ونيات واألجهزة املنزلية

-Iاسسي2اد وتصدير وتجارة الحبوب 

والبقوليات

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الناضور   6(222  -   92 طنجة رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد اح د العدك :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد نصر لوكيلي  :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  العدك  اح د  السيد 

شارع الحسن الساني رقم 14 222)6 

الناضور املغرب.

السيد نصر لوكيلي عنوانه(ا) حي 

الناضور   6(222  167 اشوماي رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  العدك  اح د  السيد 

شارع الحسن الساني رقم 14 222)6 

الناضور املغرب

السيد نصر لوكيلي عنوانه(ا) حي 

الناضور   6(222  167 اشوماي رقم 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 22 شتن23 

2)2) تحت رقم 977).

422I

STE TAZI DE PROMPTION TOURISTIQUE

شركة التازي لإلنعاش السياحي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

 STE TAZI DE PROMPTION

TOURISTIQUE

7 شارع حسن الدخي�صي

 فاس ساحة االطلس فاس، 22222

 فاس املغرب

شركة السازي لإلنعاش السياحي 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 شارع 

حسن الدخي�صي  األطلس  22222 

فاس املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.28772

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 يوليوز   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

(ة) فباح ناشيط  تصويت السيد 

5) حصة اجس اعية من أفل 522.) 

حصة لصائدة  السيد (ة) عبد العالي 

السازي بساريخ 12 يوليوز 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   (1 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/1742.

421I

FNMCOMPTA

RUD CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN (1

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
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RUD CAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

(في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د السادس طريق مالبطا اقامة 

اريس الشاطئ بلوك 9طنجة - 

92222 طنجة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.51615

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

219) تقرر حل  21 دجن23  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    RUD CAR الوحيد  الشريك 

وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

مح د  شارع  اإلجس اعي  مقرها 

السادس طريق مالبطا اقامة اريس 

 92222  - 9طنجة  بلوك  الشاطئ 

ضعف   : ل  نتيجة  املغرب  طنجة 

املوارد.

شارع  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

مح د السادس طريق مالبطا اقامة 

 - 9طنجة  بلوك  الشاطئ  اريس 

92222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  طويرس  مح د    السيد(ة) 

زنقة  سبسة  باب  تجزئة  عنوانه(ا) 

 26 رقم  الثاني  الطابق  الزينات   26

املغرب  طنجة   92222 الصنيدق 

ك صصي (ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   21 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 54)4.

42(I

FLASH ECONOMIE

 GROUPE PROTECTION

PREVENTION

 GROUPE PROTECTION

PREVENTION

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس الها:100000،00 درهم

 مقرها اإلجس اعي: زنقة س ية ع ارة 

)8 رقم 16 الطابق 4 حي بامليي - 

الدار البيضاء 

رقم السقييد في السجل السجاري: 

289811

الغي2  العام  الج ع  ب قس�صى 

 28/21/(2(2 العادي املؤرخ بساريخ 

 GROUPE شركة  لشركاء 

  PROTECTION PREVENTION

قرر  ما يلي :

 تصويت حصص بين السيد فهال 

الذين  رشدي و السيد عادل فوزي 

باعوا و نقلوا 1222 حصة اجس اعية 

 GROUPE شركة-  في  ي سلكونها 

 PROTECTION PREVENTION

تحت  الت2ابي  ح يد  للسيد 

الض انات العادية للوقائع و القانون  

فوزي  عادل  السيد  اسسقالة   

بصصسه مسي2 للشركة  -

تحويل الشكل القانوني للشركة   

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

ذات الشريك الوحيد-

األسا�صي  النظام  على  املوافقة 

الجديد-

 تعيين السيد ح يد الت2ابي ك سي2 

 GROUPE PROTECTION لشركة 

PREVENTION

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 22744261

422I

FNMCOMPTA

TIZZAS TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN (1

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

TIZZAS TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الزموري شارع ب رقم 62 العوامة 

طنجة - 92222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.72229

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

2)2) تقرر حل  15 غشت  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  TIZZAS TRANS الوحيد  الشريك 

درهم   122.222 رأس الها  مبلغ 

تجزئة  اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 

العوامة   62 رقم  الزموري شارع ب 

طنجة - 92222 طنجة املغرب نتيجة 

ل : فعوبة ت ويل.

تجزئة  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

العوامة   62 رقم  الزموري شارع ب 

طنجة - 92222 طنجة املغرب. 

و عين:

السيد(ة) عبد الح يد   بن افبيح 
و عنوانه(ا) حي السعادة 21 زنقة 1) 
رقم 25 طنجة 92222 طنجة املغرب 

ك صصي (ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   21 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم )5)4.

424I

BEN BEL CONSEILS

PSD GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS

 ANG AV HASSAN 2 ET RUE

 Z.B AWAM IMM FATMA 45

 APT 18، 40000، MARRAKECH

MAROC

PSD GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم )12 

محل رقم 21 سعادة 1 محاميد 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

125987

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PSD  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GROUP

: مطبعة و  غرض الشركة بإيجاز 

مكسبة 

السجارة اإللكت2ونية.
عنوان املقر االجس اعي : رقم )12 

محاميد   1 سعادة   21 رقم  محل 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد العلوي اس اعيل :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

اس اعيل  العلوي  السيد 

عنوانه(ا) قاعة بناهيض درب سيدي 

بوع ر رقم 5 42222 مراكش  املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

اس اعيل  العلوي  السيد 
عنوانه(ا) قاعة بناهيض درب سيدي 
بوع ر رقم 5 42222 مراكش   املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   21 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115112.

425I

TAMINAG SARL

STE TAMINAG SARL
تأسيس شركة املساه ة

TAMINAG SARL
دوار باب لحجر ج اعة بوعروس 
تيسة تاونات ، )2421، تاونات 

املغرب
STE TAMINAG SARL »شركة 

املساه ة« 
وعنوان مقرها االجس اعي: الشصـڭ 

دوار باب لحجر بوعروس تيسة 
تاونات، )2421 تاونات املغرب
إعالن عن تأسيس » شركة 

املساه ة«
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1662
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
األسا�صي لشركة املساه ة بامل يزات 

السالية:
شكل الشركة : شركة املساه ة .

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TAMINAG SARL
تربية   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االبقار الحلوب
- تربية االغنام

- االستث ار الصالحي.
الشصـڭ   : عنوان املقر االجس اعي 
تيسة  بوعروس  لحجر  باب  دوار 

تاونات )2421 تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة.
 62.222 الشركة  رأس ال  ويبلغ 

درهم،مقسم كالسالي:

السيد حسن الع راني االدري�صي 

درهم   122 بقي ة  حصة   222   :

للحصة.

 222   : السيد نورالدين طلحة  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

مجلس  أعضاء  أو  املسصرفون   

الرقابة: 

السيد حسن الع راني االدري�صي 

دوار  عنوانه(ا)  مدير   بصصسه(ا) 

 2421( باب لحجر بوعروس تيسة  

تاونات املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات :

السيد مح د السيوري (ا)بصصسه 

محاسب عنوانه(ا) تجزئة الوحدة حي 

اوالد سعيد 24222 تاونات املغرب

األسا�صي  النظام  مقسضيات 

توزيع  و  االحسياطي  بسكوين  املسعلقة 

األرباح :

ج يع  على  االرباح  توزيع  يسم 

الشركاء ب ا يتناسب مع عدد األسهم 

التي ي سلكها..

املنصوص  الخافة  اإلمسيازات 

عليها لكل شخص :

ال �صيء.
بقبول  مسعلقة  مقسضيات 

تصويت  لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (2 االبسدائية بساونات بساريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/129.

426I

STE NEW MOMENTUM CONSULTING SARL

شركة نيو مومينتوم كونسيلتينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE NEW MOMENTUM

CONSULTING SARL

 N°1 BIS, IMM 28 AV DES FAR

 MEKNES VN ، 50000، MEKNES

MAROC

شركة نيو مومينسوم كونسيلسينغ 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1 
مكرر، ع ارة رقم 8)، شارع الجيش 
امللكي، املدينة الجديدة،مكناس. - 

52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52262
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

نيو مومينسوم كونسيلسينغ.
غرض الشركة بإيجاز : اإلستشارة 
مقاول أشغال مخسلصة،  في التسيي2، 

السجارة.
 1 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
8)، شارع الجيش  مكرر، ع ارة رقم 
 - الجديدة،مكناس.  املدينة  امللكي، 

52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 522   : رحو  بن  غزالن  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد مح د العربي عاللي :  522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة غزالن بن رحو عنوانه(ا) 
املنصور  تجزئة   2 رقم   174 ع ارة 

مكناس 52252 مكناس املغرب.
عاللي  العربي  مح د  السيد 
 ( مرجان   1972 رقم  عنوانه(ا) 

مكناس 52252 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة غزالن بن رحو عنوانه(ا) 
املنصور  تجزئة   2 رقم   174 ع ارة 

مكناس 52252 مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  ب كناس   السجارية 

رقم  تحت   (2(2 غشت   1(

.424111(2227262

427I

JOUMANITA

JOUMANITA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصل السصصية

JOUMANITA

121 زنقة 162 مج وعة األلصة 

زنقة س ية الع ارة )8 الطابق 4 

الرقم 16 حي النخيل، 2242)، الدار 

البيضاء املغرب

JOUMANITA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 121 زنقة 

162 مج وعة األلصة    2242) الدار 

البيضاء املغرب.

قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.(22941

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

218) تقرر حل  5) دجن23  املؤرخ في 

JOUMANITA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 

وعنوان  درهم   12.222 رأس الها 

 162 زنقة   121 اإلجس اعي  مقرها 

الدار   (2242 األلصة     مج وعة 

البيضاء املغرب نتيجة  لزيادة خسارة 

الشركة وعجزها عن االسس رار.

و عين:

و  اإلدري�صي  كوثر   السيد(ة) 

مج وعة   162 زنقة   121 عنوانه(ا) 

األلصة  2242) الدار البيضاء املغرب 

ك صصي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

بساريخ 5) دجن23 218) وفي 121 زنقة 

162 مج وعة األلصة - 2242) الدار 

البيضاء املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

دجن23 218) تحت رقم 687568.
428I

marrakech externalisation

ORGANICS & CO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

marrakech externalisation
 angle rue tarik ibn ziad &ibn
 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،
marrakech maroc

Organics & Co   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب رقم 
), زاوية شارع طارق ابن زياد, ابن 
عائشة , اقامة اكسلسيور , ع ارة 
18, شقة رقم 6 - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

125677
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.  Organics & Co
شراء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
السج يل  منسجات  ج يع  وبيع 
والنظافة  السج يل  ومسسحضرات 
الشخصية وبيعها واالتجار بها محلًيا 

ودولًيا.
السج يل  مسسحضرات  *شراء 
وترويجها  وبيعها  الغذائية  واملواد 

وتوزيعها واسسي2ادها وتصديرها.
وتوزيع  وترويج  وبيع  شراء   *
واسسي2اد وتصدير املك الت الغذائية 
واملنسجات  الطبية  والنباتات 

العضوية.

*اسسي2اد و تصدير

أي  في  حصة  على  االسسحواذ   *

شركة ذات غرض مشابه أو مرتبط

ج يع   ، تحديًدا  أكث2  *وبشكل 

أو  املالية  أو  السجارية  املعامالت 

املنقولة أو العقارية التي تسم لحساب 

الشركة الحصري والتي من املحس ل 

أن تعزز غرض الشركة.

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
رقم ), زاوية شارع طارق ابن زياد, ابن 

ع ارة   , اكسلسيور  اقامة   , عائشة 

مراكش   42222  -  6 شقة رقم   ,18

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة سارة م23وكي :  52 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

52 حصة    : السيدة س اح مي2ي 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 السيدة سارة م23وكي : 52 بقي ة 

122 درهم.

بقي ة   52  : السيدة س اح مي2ي 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  م23وكي  سارة  السيدة 

 42222 مراكش   8 رقم  د  اسيف 

مراكش املغرب.

عنوانه(ا)  مي2ي  س اح  السيدة 

88 اقامة موكادور بيش شارع مح د 

الصويرة  الشالل  حي  الخامس 

44222 الصويرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  م23وكي  سارة  السيدة 

 42222 مراكش   8 رقم  د  اسيف 

مراكش املغرب

عنوانه(ا)  مي2ي  س اح  السيدة 

88 اقامة موكادور بيش شارع مح د 

الصويرة  الشالل  حي  الخامس 

44222 الصويرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
12 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 114898.

429I

FLASH ECONOMIE

GOOD BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 GOOD BUILDING
حل مسبق مع تصصية شاملة 

العام  للج ع  قرار  ب قس�صى   1-
البيضاء  بالدار  املنعقد  اإلسسثنائي 

بساريخ 19 غشت 2)2) تقرر ما يلي:
-حل مسبق للشركة لعدم تحقيق 
رقم األع ال، مع اعسبار تاريخ سي2انه 
السيد   تعيين  و  شتن223)2)   22 في 
املصطصى جنيان ك صصي للشركة، 
ب قر  ستسم  القضائية  السصصية 

الشركة.
بكسابة  القانوني  اإليداع  تم   (-
الضبط لدى املحك ة السجارية بالدار 
تحت   (7/28/(2(2 بساريخ  البيضاء 
عدد 744141 السجل السجاري عدد 

22(291

412I

SOCIETE FICOMAN

SOCIETE PENISCOLA ICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCIETE FICOMAN
 RUE SAFI REIDANCE AIDA
 APPT 7 2 ET E ETAGE( VN)
 meknes، 50000، Meknes

MAROC
SOCIETE PENISCOLA ICE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم )14 
النعيم 6 الن2جس مكناس - 52222 

املغرب مكناس.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.44(25

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تقرر حل  4) غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    SOCIETE PENISCOLA ICE

وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

النعيم   14( رقم  اإلجس اعي  مقرها 

املغرب   52222  - الن2جس مكناس   6

مسبق  فسخ   : ل  نتيجة  مكناس 

اليوم  هذا  من  ابسداء  للشركة 

.(4/28/(2(2

و حدد مقر السصصية ب رقم )14 

 52222  - الن2جس مكناس   6 النعيم 

مكناس املغرب. 

و عين:

السيد(ة) قدور  ليقاما و عنوانه(ا) 

الن2جس مكناس   6 النعيم   14( رقم 

(ة)  52222 مكناس املغرب ك صصي 

للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 

و الوثائق املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   21 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 519.

411I

FLASH ECONOMIE

 COMPAGNIE MAROCAINE

 DE LOCATION DE

 MATERIELS DE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE »COMPAGNIE

 MAROCAINE DE LOCATION

 DE MATERIELS DE

CONSTRUCTION « SARL

املسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

عقد  محسوى  خالل  من  املحدودة 

عرفي مؤرخ في  29 مارس 2)2) تنغي2 

خصائصها العامة كالسالي : 



11853 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2)) 

القانونية:«كومبني  التس ية 
مغربية لكراء االت البناء« ش.م.م.

ااٍلجس اعي:122222  الرأس ال 
1222 حصة ب بلغ  درهم مقسم الى 

122 درهم  للحصة موزعة كالسالي:
الرح ان   عبد  افورنو  السيد   
24222 درهم   مقسم إلى 242 حصة 
,ر.ب.ت PA 142424 ,الساكن  بدوار 

انونيزم اميضر تنغي2-
 22222 اوقراو حسن    -السيد   
درهم  مقسم إلى 222 حصة ,ر.ب.ت 
نيزم  انو  ,الساكن     PA142467

اميضر تنغي2.
-السيد   ارجدال  حسن   22222 
درهم  مقسم إلى 222 حصة ,ر.ب.ت 
IC8(626 ,الساكن   انو نيزم اميضر 

تنغي2 
الهدف ااٍلجس اعي: أع ال مسنوعة 

أو بناء – كراء آالت البناء.
نيزم  انو  دوار   : ااٍلجس اعي  املقر 

اميضر تنغي2 
مدة الشركة :99 سنة. 

تسيي2 الشركة:
السيد  ويسي2ها  الشركة  يدير 

افورنو عبد الرح ان.
السجل  و  القانوني  اإليداع 
الضبط  بكسابة  تم  السجاري 
تحت  تنغي2  االبسدائية  باملحك ة 
 557/(12 السجاري  السجل  رقم 
السعريف    12/22/(2(2 بساريخ 

املوحد:2222255)4656)22
41(I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

EDIL HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

EDIL HOLDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 
الصهريج ج اعة الصهريج قلعة 

السراغنة - 42122 قلعة السراغنة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
41(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 EDIL  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.HOLDING
غرض الشركة بإيجاز : السجارة في 

مواد البناء.
مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 
قلعة  الصهريج  ج اعة  الصهريج 
قلعة السراغنة   42122  - السراغنة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد بناني ع ر :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد بناني ع ر عنوانه(ا) مركز 
 42122 الصهريج  ج اعة  الصهريج 

قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بناني ع ر عنوانه(ا) مركز 
 42122 الصهريج  ج اعة  الصهريج 

قلعة السراغنة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ السراغنة   بقلعة   االبسدائية 
رقم  تحت   (2(2 شتن23   21  

.194/(2(2
412I

fiduciaire capital orient

SAHAR DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7
OUJDA ، 60000، oujda maroc
SAHAR DISTRIBUTION  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ظهر ملحلة 
تجزئة موهوب زنقة أ 12 رقم 14 - 

62222 وجدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
25522

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SAHAR DISTRIBUTION
غرض الشركة بإيجاز : السجارة.

عنوان املقر االجس اعي : ظهر ملحلة 
 -  14 رقم   12 تجزئة موهوب زنقة أ 

62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   122   : مي2عادل  السيد 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
ظهر  عنوانه(ا)  مي2عادل  السيد 
رقم   12 ملحلة تجزئة موهوب زنقة أ 

)1 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

ظهر  عنوانه(ا)  مي2عادل  السيد 
رقم   12 ملحلة تجزئة موهوب زنقة أ 

)1 62222 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   2( بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم )182.

414I

ste mifi

VOMETRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 14

50000، meknes maroc
VOMETRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 26 

درب القايد ادريس القصبة مكناس 
- 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
52479

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.VOMETRA
األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلصة للبناء.
 26 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
درب القايد ادريس القصبة مكناس 

- 52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

1.222 حصة    : السيد خزار علي 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

 26 عنوانه(ا)  علي  خزار  السيد 

درب القايد ادريس القصبة مكناس 

52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 26 عنوانه(ا)  علي  خزار  السيد 

درب القايد ادريس القصبة مكناس 

52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   22 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 526).

416I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE SOAFCO
إعالن مسعدد القرارات

SOCIETE SOAFCO

شركة مجهولة االسم رأس الها 

222.222,22  درهم

RC 7299

ب قس�صى الج ع العام غي2 العادي 

قرر   (219 مارس    (8 في  املنعقد 

املجلس اإلداري للشركة :

جديد   إداري  مجلس  تعيين   

مسي2ين  ٍأربعة  من  مكون  للشركة 

ملدة ست سنوات تنسهي في 21 دجن23 

: (2(4

السيد   – بنكي2ان  رشيد  السيد 

السيدة مارية   – مح د علي بنكي2ان 

الص يلي  و الشركة املالية

سويس مغرب

 11 من  االجس اعي  املقر  تحويل 
) زنقة  إلى  زنقة ع ان الدار البيضاء 

الحسين بن علي  سابق مردوخ الدار 

البيضاء

النظام  من   4 الصصل  تعديل 

األسا�صي للشركة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 في  بالدارالبيضاء  السجارية 

ابريل219)   عدد 722129

417I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

SMART PLATFORMS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تصويت حصص

 CABINET COMPTABLE AMIN

EZZOUBIR

 N°152 OP YASSINE IMM

 D APPT 8 HAY IZDIHAR

 MARRAKECH ، 40100،

MARRAKECH MAROC

SMART PLATFORMS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

سصلي رقم 141 تجزئة اغلي 7 

املحاميد مراكش - 42222 مراكش  

املغرب.

تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.5192

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 غشت   11 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تصويت السيد (ة) مح د  الكراري 

أفل  من  اجس اعية  حصة   752

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.222

مح د اح د فالح  الصائدي بساريخ 

11 غشت 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

21 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115282.

418I

MOHAMED BENNIS

كروبو غوارديا ج ل
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

كروبو غوارديا ج ل شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ابن 
زيدون - كودية الشجر  - 92222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(72(7
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
كروبو   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

غوارديا ج ل.
حراسة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
و تنظيف املباني العامة و الخافة و 
املحالت و الشقق و فيانة الحدائق.

عنوان املقر االجس اعي : شارع ابن 
 92222  - الشجر   كودية   - زيدون 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 522   : الدري�صي  عصام  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد ج ال الغرب :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد عصام الدري�صي عنوانه(ا) 
 92222  (2 رقم   - إشبيلية  شارع 

تطوان املغرب.

عنوانه(ا)  الغرب  ج ال  السيد 
  12 رقم   -  2 زنقة   - إشبيلية  شارع 

92222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عصام الدري�صي عنوانه(ا) 

 92222  (2 رقم   - إشبيلية  شارع 

تطوان املغرب

عنوانه(ا)  الغرب  ج ال  السيد 
  12 رقم   -  2 زنقة   - إشبيلية  شارع 

92222 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

17 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم )24).

419I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

SMART PLATFORMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسي2 جديد للشركة

 CABINET COMPTABLE AMIN

EZZOUBIR

 N°152 OP YASSINE IMM

 D APPT 8 HAY IZDIHAR

 MARRAKECH ، 40100،

MARRAKECH MAROC

SMART PLATFORMS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

السصلي رقم 141 تجزئة اغلي 7 

املحاميد مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5192

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تم تعيين  11 غشت  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسي2 

الصائدي مح د اح د فالح  ك سي2 

وحيد تبعا لقبول اسسقالة املسي2.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
21 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115282.
4(2I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

SMART PLATFORMS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القانوني للشركة

 CABINET COMPTABLE AMIN
EZZOUBIR

 N°152 OP YASSINE IMM
 D APPT 8 HAY IZDIHAR
 MARRAKECH ، 40100،

MARRAKECH MAROC
SMART PLATFORMS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

و عنوان مقرها االجس اعي محل 
السصلي رقم 141 تجزئة اغلي 7 

املحاميد مراكش  - 42222 مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5192

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 11 غشت 2)2) تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
21 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115282.
4(1I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

VINCETORI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

VINCETORI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 426 

النخلة ) قلعة السراغنة - 42222  

قلعة السراغنة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2691

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

ت ت   (2(2 غشت   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ماماد  مخسار  (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   522

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.222

7) غشت  عبد الغني ال23همي بساريخ 

.(2(2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بقلعة السراغنة  بساريخ 21 

غشت 2)2) تحت رقم 2)2)/192.

4((I

ELAGHJAR.PROSS

ELAGHJAR.PROSS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELAGHJAR.PROSS

شارع راس الخي ة رقم 68 حي 

الوحدة ) ، 72222، العيون املغرب

ELAGHJAR.PROSS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
راس الخي ة رقم 68 حي الوحدة ) - 

7222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ELAGHJAR.PROSS
السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
أنواع  ج يع  وشراء  وبيع  العامة 

األس اك بالج لة والسقسيط..
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
راس الخي ة رقم 68 حي الوحدة ) - 

7222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
األغجر  سالم  مح د  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
األغجر  سالم  مح د  السيد 
عنوانه(ا) حي القرية فم الواد العيون 

))722 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
األغجر  سالم  مح د  السيد 
عنوانه(ا) حي القرية فم الواد العيون 

))722 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
25 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 22)1.

4(2I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

INNOVMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ACCOUNTING CONSULTION
COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9
 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC
InnovMI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي رقم ) 
شارع مح د 6 إقامة املحم أ رقم )2 
22222 فاس - 22222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62549

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.InnovMI
: إعالميات  غرض الشركة بإيجاز 

تاجر آالت  , إعالميات م23مج , تاجر.
عنوان املقر االجس اعي : حي رقم ) 
شارع مح د 6 إقامة املحم أ رقم )2 
22222 فاس - 22222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 522   : حجاوي  بشرى  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : الشيبي  مح د  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة بشرى حجاوي عنوانه(ا) 
2 م  زنقة أبي حنيصة إقامة كوثر رقم 

ج فاس 22222 فاس املغرب.
عنوانه(ا)  الشيبي  مح د  السيد 
2 م  زنقة أبي حنيصة إقامة كوثر رقم 

ج فاس 22222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  الشيبي  مح د  السيد 
2 م  زنقة أبي حنيصة إقامة كوثر رقم 

ج فاس 22222 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   21 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 6)2).
4(4I
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SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

RIZQY IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
RIZQY IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 2 رقم 
17 حي الوحدة 2  - 52272 مكناس  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
525(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 RIZQY : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.IMMO
اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري
أشغال مخسلصة.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 52272  -   2 حي الوحدة   17 رقم   2

مكناس  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
122 حصة    : السيد هشام رزقي 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد هشام رزقي عنوانه(ا) رقم 

25 زنقة 7 حي األمل 52252 مكناس  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد هشام رزقي عنوانه(ا) رقم 

25 زنقة 7 حي األمل 52252 مكناس  

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   22 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم -.

4(5I

SYDNEY JEWELS

سيدني جويل
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SYDNEY JEWELS

151 ، شارع أسامة بنو زيد ، ) حي 

غوش ن ج، معاريف ، 2222)، 

الدار البيضاء املغرب

سيدني جويل شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 151 ، 

شارع أسامة بنو زيد ، ) حي غوش ن 

ج، معاريف  - 2222) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472971

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : سيدني 

جويل.

بيع    : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصضية  اإلكسسوارات واملجوهرات 

واملنسوجات.

 ،  151  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع أسامة بنو زيد ، ) حي غوش ن 

ج، معاريف  - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

الريحاني  احسان  السيدة 

راسين  بابك  ابن  شارع   9 عنوانه(ا) 

2222) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الريحاني  احسان  السيدة 

راسين  بابك  ابن  شارع   9 عنوانه(ا) 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744812.

4(8I

LA MAISON DE MARION

LA MAISON DE MARION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
اسسدراك خطٍإ

اسسدراك خطٍإ وقع بالجريدة 

الرس ية

LA MAISON DE MARION

 Lotissement MANAZEL

  AL MAIMOUN -  BD

 Abdelmoumen – Résidence

 Orchidée - 2ème étage –

 appartement n° 11 ، 20،

CASABLANCA MAROC

 LA MAISON DE MARION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 
 CASABLANCA – Lotissement

 MANAZEL AL MAIMOUN -  BD
 Abdelmoumen – Résidence

 Orchidée - 2ème étage –
 appartement n° 11 - 20.000

.CASABLANCA MAROC
بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسسدراك 
 19 بساريخ   56(5 عدد  الرس ية 

غشت 2)2).
القانوني  االيداع  تم   : من  بدال 
السجارية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 
 (215 مارس   1( في  البيضاء  بالدار 
تقييد  وتم   22572645 عدد  تحت 
نصس  في  السجاري  بالسجل  الشركة 

الساريخ تحت عدد 242))2
تم االيدع القانوني بكسابة   : يقرأ 
بالدار  السجارية  باملحك ة  الضبط 
تحت   (2(2 يوليوز   (8 في  البيضاء 
الشركة  تقييد  وتم   741227 عدد 
الساريخ  نصس  في  السجاري  بالسجل 

تحت عدد 467577
الباقي بدون تغيي2.

4(9I

ART MARBRE EXPORT SARL

ART MARBRE EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ART MARBRE EXPORT SARL
 DOUAR RKALAT OULAD
 JERRAR KM 20 ROUTE
 D›AZEMMOUR DAR
 BOUAZZA ، 20220،

CASABLANCA MAROC
ART MARBRE EXPORT  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دار بوعزة 
دوار ركاالت والد جرار طريق ازمور 
كم 2) - 2))7) الدار البيضاء  

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

98457
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   1999 يونيو   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ART  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. MARBRE EXPORT
اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتصدير الرخام.
عنوان املقر االجس اعي : دار بوعزة 
دوار ركاالت والد جرار طريق ازمور كم 

2) - 2))7) الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 822   : نورالدين بورزيق  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد ادريس تكالي  :  152 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد حسن بورزيق :  5) حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
السيدة ترية بورزيق  :  5) حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد نورالدين بورزيق عنوانه(ا) 
  (2222 سوكساني  حسن  شارع   6(

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه(ا)  تكالي   ادريس  السيد 
112 شارع افغانسسان  22)2) الدار 

البيضاء  املغرب.
عنوانه(ا)  بورزيق  حسن  السيد 
 (2222 مكرر    48 شارع البي2اميد  

الدار البيضاء  املغرب.
 4 السيدة ترية بورزيق  عنوانه(ا) 
تجزئة وردة عين السبع  52)2) الدار 

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نورالدين بورزيق عنوانه(ا) 
 (2222 سوكساني  حسن  شارع   6(

الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (1 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 1999 تحت رقم -.
422I

tensiftconsultant

 ETABLISSEMENT «
 SCOLAIRE PRIVE ALI

SQUALLI »ESPAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

tensiftconsultant
املكسب ) ع ارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسصي املغرب
 ETABLISSEMENT SCOLAIRE «
 PRIVE ALI SQUALLI »ESPAS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1 طريق 
الوليدية اشبار - 46222 اسصي 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.9585

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (219 يونيو   (7 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   1.222.222«
 1.422.222« إلى  درهم«   122.222«
تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   28 بساريخ  االبسدائية بآسصي  

219) تحت رقم 962.
421I

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE 

»ZITOUNA

 Société MENUISERIE
ANKARA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FICOZI«  FIDUCIAIRE DE
»COMPTABILITE ZITOUNA

7 ، زنقة القنيطرة الطابق السصلي 
رقم 12 املدينة الجديدة مكنـاس ، 

52222، مكناس املغرب
   Société MENUISERIE ANKARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 4)1 
مرجان ) مكناس - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
52465

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
.  Société MENUISERIE ANKARA
النجارة   -  : غرض الشركة بإيجاز 

بصصة عامة.
- أع ال مخسلصة.

- االست2اد و السصدير..
عنوان املقر االجس اعي : رقم 4)1 
مكناس   52222  - مكناس   ( مرجان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : سعيد  بنهالل  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سعيد  بنهالل  السيد 
 52222 مكناس   ( مرجان   1(4 رقم 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  سعيد  بنهالل  السيد 
 52222 مكناس   ( مرجان   1(4 رقم 

مكناس املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   21 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 467).

42(I

MARCHICA CONSEIL

 PNEUMATIQUE

MARCHIKA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، شارع طوكيو، الطابق 1، شقة 
1، الناظور. ، 222)6، الناظور 

املغرب

  PNEUMATIQUE MARCHIKA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطريق 

الرئيسية رقم 92) حي اوالد ابراهيم 

الناظور - 212)6 الناظور املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.17285

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تعيين   (2(2 يونيو   22 املؤرخ في 

مسي2 جديد للشركة السيد(ة) هرود 

حصيظ  ك سي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بساريخ  بالناضور   االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 1252.

422I

distra conseils

GARANT FORAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

distra conseils
رقم ) بلوك 1) الطابق الثاني الحي 

الحسني ، 42222، مراكش املغرب

GARANT FORAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل 

الكائن بايت الشيخ علي ايت اورير 

مراكش - 42222 مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
126255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GARANT FORAGE
حصر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االبار ب حرك ميكانيكي
االشغال  او  البناء  في  مقاول   -

املخسلصة
- مقاول في الكهرباء..

محل   : االجس اعي  املقر  عنوان 
اورير  ايت  بايت الشيخ علي  الكائن 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد موالي عبد الحي املجناوي 
درهم   22.222 حصة بقي ة   222   :

للحصة .
 422   : الجعيدي  مح د  السيد 
حصة بقي ة 42.222 درهم للحصة .
السيد ع ر املجناوي :  222 حصة 

بقي ة 22.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد موالي عبد الحي املجناوي 
 198 رقم  الكواسم  دوار  عنوانه(ا) 
 42222 مراكش  سعادة  تسلطانت 

مراكش املغرب.
السيد مح د الجعيدي عنوانه(ا)  
حي ايت الشيخ علي ايت اورير الحوز 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  املجناوي  ع ر  السيد 
دوار ايت موالي الجياللي ايت اورير 
مراكش   42222 مراكش  الحوز 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح د الجعيدي عنوانه(ا)  
حي ايت الشيخ علي ايت اورير الحوز 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115159.
424I

FIDUCIAIRE KHALID

Sté NASRINE SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUCIAIRE KHALID
 RUE DE BERKANE ، 60000، 41

OUJDA MAROC
Sté NASRINE SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الحسني الحداد - وجدة - 62222 
وجدة املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(6619
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (2(2 يناير   22 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    Sté NASRINE SERVICES
وعنوان  درهم   12.222 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي حي الحسني الحداد 
- وجدة - 62222 وجدة املغرب نتيجة 

ل : عدم تحقيق الهدف السجاري.
حي  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
 62222  - وجدة   - الحداد  الحسني 

وجدة املغرب. 
و عين:

و  الشسواني  يوسف   السيد(ة) 
عنوانه(ا) حي الحسني الحداد - وجدة 
(ة)  ك صصي  املغرب  وجدة   62222

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   22 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1842.

425I

STE  FIDU  WHITE

GAZ ORIENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT MAROC

GAZ ORIENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 72 

تجزئة موالي علي الشريف - 65822 

تاوريرت املغرب.

قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.8(9

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 1) يوليوز 2)2) تقرر حل 

GAZ ORIENT شركة ذات املسؤولية 

 122.222 رأس الها  مبلغ  املحدودة 

 72 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 

تجزئة موالي علي الشريف - 65822 

تاوريرت املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

الهدف االجس اعي.

و عين:

و  نافر  مصطصى   السيد(ة) 

عنوانه(ا) 2)14 شارع موالي عبد هللا 

مغرب  تاوريرت   65822 السقدم  حي 

ك صصي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

 72 وفي   (2(2 يوليوز   (1 بساريخ 

تجزئة موالي علي الشريف - 65822 

تاوريرت املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بساوريرت  بساريخ 24 شتن23 

2)2) تحت رقم 2)2)/)2).

426I

Khidmat Attajir

TRADIMI
إعالن مسعدد القرارات

Khidmat Attajir

 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 25

52000، ERRACHIDIA MAROC

TRADIMI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 4) مكرر 

بوحاميد لصوكاني الريصاني - 452)5 

الريصاني الريصاني.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.11727

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

2)2) تم اتخاذ  4) غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :16 رقم  قرار 

لشركة  البنكي  الحساب  مايلي: 

الخاص و  TRADIMI بسي2 باالمضاء 

الوحيد للسيد تغالوي زيد فقط

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

لشركة  البنكي  الحساب  مايلي: 

الخاص و  TRADIMI بسي2 باالمضاء 

الوحيد للسيد تغالوي زيد فقط

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 2)2)/28).

427I

ACCOUNTING & BUSINESS CENTER

AD INSTAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING & BUSINESS

CENTER

 387BD MOHAMED V ETAGE 7

 N 19 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

AD INSTAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة
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 ذات الشريك الوحيد
 151RUE.  وعنوان مقرها اإلجس اعي
 OUSSAMA BNOU ZAID ETG 2
 CITE GAUCHE NG QUARTIER

 MAARIF - 20000 CASABLANCA
MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471182

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AD  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.INSTAL
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 installation et vente de matériels

.audio visuels
 151RUE.  : عنوان املقر االجس اعي
 OUSSAMA BNOU ZAID ETG (
 CITE GAUCHE NG QUARTIER
 MAARIF - (2222 CASABLANCA

.MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : عادل  ارخص  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عادل  ارخص  السيد 
الجديد  البئ2  النضال  تجزئة   147

2222) البئ2 الجديد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  عادل  ارخص  السيد 
الجديد  البئ2  النضال  تجزئة   147

2222) البئ2 الجديد املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745226.

428I

CAP AUDIT

ABASINEW CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAP AUDIT

 YAACOUB EL MANSOUR 2

 ETG 3 N 5 -TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ABASINEW CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د السادس مركب حدائق 

االندلس بلوك C رقم 19 طنجة - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ABASINEW CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

حدائق  مركب  السادس  مح د 
 - طنجة   19 رقم   C بلوك  االندلس 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد ع اد عبا�صي :  122 حصة 
بقي ة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عبا�صي  ع اد  السيد 
 92222 طنجة  السو�صي  حي  املرس 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  عبا�صي  ع اد  السيد 
 92222 طنجة  السو�صي  حي  املرس 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22522).

429I

Maitre Idriss el khatib

 SOCIETE MAS
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

Maitre Idriss el khatib
 Tetouan Tetouan، 93000،

Tetouan Maroc
 SOCIETE MAS

CONSTRUCTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4)6 شارع 
 Martil, 624, avenue موالي رشيد
My Rachid, Chbar 93060 مرتيل 

املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(4217

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 غشت   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز  عبد  (ة)  السيد  تصويت 
من  اجس اعية  حصة   5 اح دان 
السيد  لصائدة   حصة   1.222 أفل 
12 غشت  (ة) كري ة اح دان بساريخ 

.(2(2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
8) غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 4)8).

442I

LEADING PARTNERS

FINATECH GROUP SA
شركة املساه ة

خصض رأس ال الشركة

LEADING PARTNERS
 BD ABDELMOUMEN IMM (12
 G2 210 BD ABDELMOUMEN

 IMM G2، 2000، CASABLANCA
MAROC

FINATECH GROUP SA شركة 
املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1122 
 Bd Al Qods , Shore 10,Parc ,

 Technologique , Casanearshore,
 Casablanca - 20000 Casablanca

.MAROC
خصض رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1678(9

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (2(2 يونيو   22 في  املؤرخ 
ب بلغ  الشركة  رأس ال  خصض 
أي  درهم«   152.222.222« قدره 
إلى  درهم«   (52.222.222« من 
 : عن طريق  درهم«   122.222.222«

تخصيض عدد  األسهم.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 174)74.

441I

AUDICO

سيكو
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AUDICO
 RUE OTHMANE BEN .47

 AFFAN CASABLANCA، 20070،
CASABLANCA MAROC
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سيكو شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية شارع 

يعقوب املنصور 2 وزنقة إسحاق 

ابن حنين 1 طابق 1 - 22)2) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

469649

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : سيكو.

مشاركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شراء و بيع األسهم واألوراق املالية

املسعلقة  الخدمات  ج يع 

باألنشطة املذكورة أعاله. 

 وبصورة عامة ، ج يع املعامالت 

السجارية واملنقولة والعقارية واملالية 

املسعلقة بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

باألنشطة املذكورة أعاله ، أو التي من 

املحس ل أن تعزز تحقيقها وتطويرها.
زاوية   : االجس اعي  املقر  عنوان 

وزنقة   2 املنصور  يعقوب  شارع 

إسحاق ابن حنين 1 طابق 1 - 22)2) 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 122   : ع ور  فوفية  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة فوفية ع ور عنوانه(ا) 

  (2272 ،أنصا  موريي  دي  ألي   ،  1(

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة فوفية ع ور عنوانه(ا) 
  (2272 ،أنصا  موريي  دي  ألي   ،  1(

الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

44(I

sofoget

 JDIRA TRANSPORT
 MATERIAUX

CONSTRUCTION J.T.M.C
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 jdira transport materiaux

construction J.T.M.C شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 
59 إقامة موالي عبد العزيز شارع 
موالي عبد العزيز رقم 4 - 14222  

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
55722

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 jdira transport materiaux

.construction J.T.M.C

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عامة و اع ال البناء

نقل البضائع.

عنوان املقر االجس اعي :  القنيطرة 

شارع  العزيز  عبد  موالي  إقامة   59

  14222  -  4 العزيز رقم  موالي عبد 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 5.222   : جديرة  اح د  السيد  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 5222  : جديرة  اح د  السيد    

بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   جديرة  اح د  السيد  

القنيطرة 14222  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)   جديرة  اح د  السيد  

القنيطرة 14222  القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم ))789.

442I

STE ARSALAN CHAOUIA

STE ZAKARIA EL GHAOUZI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA

شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 

 SETTAT ،(6222 ، 842 162 ص.ب

MAROC

 STE ZAKARIA EL GHAOUZI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 

بوقلو سطات - 6222) سطات 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ZAKARIA EL GHAOUZI

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بسعر ثابت ، مسعهد ، مصاوض.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اوالد بوقلو سطات - 6222) سطات 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 922   : السيدة مح ادي اس اء 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة مح ادي اس اء عنوانه(ا) 

اس يحة  مح د  شارع  مي ونة  حي 

الرقم 22 6222) سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة مح ادي اس اء عنوانه(ا) 

اس يحة  مح د  شارع  مي ونة  حي 

الرقم 22 6222) سطات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسطات  بساريخ 22 شتن23 

2)2) تحت رقم 2)/1257.

444I
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AUDEC EXPERTISE

MAISON NOAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AUDEC ((2شارع الزرقطوني،

EXPERTISE

،الطابق السابع،مكسب رقم 

7 ،حي الراسين ، الدارالبيضاء 

،2122)،الدارالبيضاء املغرب

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

،وعنوان مقرها اإلجس اعي  

MAISON NOAM

املسجر رقم )1 منطقة طريق 

املنصلوطي حي جوتييه  الدارالبيضاء 

املغرب  

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 رقم السقييد في السجل السجاري : 

472675

ب قس�صي عقد حر مؤرخ في 25 من 
القانون  إعداد  تم   (2(2 أغسطس 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة  بامل يزات السالية 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة

تس ية    MAISON NOAM

اإلقسضاء  عند  مسبوعة  الشركة 

ب خسصر تس يتها: 

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املقر  عنوان  الرهيصة  منسجات 

اإلجس اعي 

طريق  منطقة   1( رقم  املسجر 

الدارالبيضاء  املنصلوطي حي جوتييه  

املغرب  

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 99 سنة

:مبلغ رأس ال الشركة : 122.222 

درهم، مقسم كالسالي

حصة  سنهاجي:822  نبيل  السيد 

بقي ة 122 درهم للحصة

حصة  حنصي:22)  مينا  السيدة 

بقي ة 122 درهم للحصة

العائلية  الشخصية  :ـاألس اء 

وفصات مواطن و الشركاء 

(ا)  عنوانه  سنهاجي  نبيل  السيد 

روماندي ) برج وليلي الطابق 5 شقة 

52 بوليصارد بي2 أنزاران

(ا)  عنوانه  حنصي  مينا  السيدة   

السوي�صي  تاديلي  ابراهيم  شارع   6

الرباط

و  العائلية  الشخصية  األس اء 

مواطن  مسي2ي الشركاء

(ا)  عنوانه  سنهاجي  نبيل  السيد 

روماندي ) برج وليلي الطابق 5 شقة 

52 بوليصارد بي2 أنزاران

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية بالدارالبيضاء بساريخ4) من 

أغسطس تحت رقم ـ

445I

nador conseil sarl au

LA RAMBLA VOYAGES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

LA RAMBLA VOYAGES  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
امبارك البكاي رقم 21 الحي االداري  

- 222)6 الناظور املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

. 14412

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (219 أكسوبر   12 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»622.222 درهم« أي من »622.222 

عن  درهم«   1.(22.222« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقافة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ  بالناضور   االبسدائية 

دجن23 219) تحت رقم 2471.

446I

nador conseil sarl au

LA RAMBLA VOYAGES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

LA RAMBLA VOYAGES  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي شارع 
امبارك البكاي رقم 21 الحي االداري 

- 222)6 الناظور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

. 14412

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

ت ت   (219 نون23   (8 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

االرساليات - والنقل السياحي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 1( بساريخ  بالناضور   االبسدائية 

دجن23 219) تحت رقم 2471.

447I

MRISAT TRANS

MRISAT TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MRISAT TRANS

)1 زنقة خالد ابن الوليد الطباق 

السالت الشقة رقم 6 ، 92222، 

TANGER MAROC

MRISAT TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي )1 زنقة 

خالد ابن الوليد الطباق السالت 

الشقة رقم 6  - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

95565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (219 ف23اير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MRISAT TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين.

زنقة   1(  : عنوان املقر االجس اعي 

السالت  الطباق  الوليد  ابن  خالد 

طنجة   92222  -   6 رقم  الشقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد  بالل الغرافي  :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الغرافي   بالل  السيد  

 92222   2 رقم   21 زنقة  الصواني 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  بالل  الغرافي  السيد 

 92222   2 رقم   21 زنقة  الصواني 

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف23اير   (( بساريخ  بطنجة   السجارية 

219) تحت رقم 1612)).

448I
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GATT FIDUCIAIRE

BELLE GRAIN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GATT FIDUCIAIRE

ابن خلدون ع ارة رقم 86 شقة 
رقم 1 املدينة الجديدة ، 52222، 

مكناس املغرب

BELLE GRAIN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

ايكورامن ايت  يعزم اكوراي 

الحاجب  - 51222 الحاجب املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52165

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BELLE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.GRAIN

غرض الشركة بإيجاز : تجارة ال3ن 

- تح يص ال3ن - اسسي2اد - تصدير.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ايكورامن ايت  يعزم اكوراي الحاجب  

- 51222 الحاجب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بورزيق  سعيد  السيد 
مكناس   ( مرجان  حي   75( رقم  

52222 مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  بورزيق  سعيد  السيد 

مكناس   ( مرجان  حي   75( رقم  

52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   17 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم -.

449I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائس انية الثقة العيون

LAAYOUNE

HAROUN POPDOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائس انية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�صى 
العيون ، 222)7، املر�صى العيون 

املغرب

HAROUN POPDOR  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 47 مكرر 

زنقة القدس شقة 25 تجزئة املسي2ة 

الخضراء  - )7222 املر�صى العيون. 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(481

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. HAROUN POPDOR

تجارة    : بإيجاز  الشركة  غرض 
تجارة   ، اسسي2اد وتصدير  األس اك. 
تصدير   ، تسويق   ، وتجارة  عامة 
 ، األس اك  أنواع  ج يع  واسسي2اد 
رأسيات   ، القشريات   ، الرخويات 
األرجل ، األفداف البحرية ، د وغي2ها 
أو  املحلية   ، البحرية  املأكوالت  من 
املسسوردة عن طريق فيد األس اك 

أو قوارب الصيد تج يد......
عنوان املقر االجس اعي : 47 مكرر 
زنقة القدس شقة 25 تجزئة املسي2ة 
املر�صى العيون.   7222(  - الخضراء  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد ادريس النيادي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس النيادي عنوانه(ا) 
 52 رقم   615 زنقة  كيوان  ايت  حي 

الدشي2ة 86252 انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ادريس النيادي عنوانه(ا) 
 52 رقم   615 زنقة  كيوان  ايت  حي 

الدشي2ة 86252 انزكان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعيون  بساريخ 9) يوليوز 

2)2) تحت رقم 2)2)/1699.

452I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائس انية الثقة العيون

LAAYOUNE

SIMORA TOURS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائس انية الثقة العيون
CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�صى 
العيون ، 222)7، املر�صى العيون 

املغرب

SIMORA TOURS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 42 شارع 

عالل بن عبد هللا شقة 21  - )7222  

املر�صى العيون. املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (4

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SIMORA TOURS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السريع  وال23يد  واملوظصين  الركاب 

املركبات  ج يع  استئجار  أو  اقسناء 

النقل  البضائع  أو  املوظصين  لنقل 

واألفراد.  للبضائع  والدولي  الوطني 

نقل السياح.......

42 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

عالل بن عبد هللا شقة 21  - )7222  

املر�صى العيون. املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : الرحالي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الرحالي  مح د  السيد 

تاي ة  اوالد  الكصيصات  مركز ج اعة 

82252 اوالد تاي ة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوانه(ا)  الرحالي  مح د  السيد 

تاي ة  اوالد  الكصيصات  مركز ج اعة 

82252 اوالد تاي ة  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 9) يوليوز 

2)2) تحت رقم 2)2)/1698.

451I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

STE AM CREATIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

اقامة ساحة فاس الطابق االول 

مكسب رقم 1 شارع ابراهيم روداني 

م.ج فاس ، 22222، فاس املغرب

STE AM CREATIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2) 

مكرر شارع جعصر ابن اتيا سعادة 

فاس - 22222 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.56(89

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

املؤرخ في 8) يونيو 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

مكرر شارع جعصر ابن اتيا   (2 »رقم 

سعادة فاس - 22222 فاس املغرب« 

شارع  تاملساني  ع ارة   1 »رقم  إلى 

فاس    22222  - فاس  بنجلون  ع ار 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   12 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 1974.

45(I

DAR COMPTABILITE

 BH RIF DISTRIBUTION ET
NEGOCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC

 BH RIF DISTRIBUTION ET

NEGOCE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 2 حي 

السعادة املطارالناضور  - 2)2)6 

الناضور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(2115

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BH RIF : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.DISTRIBUTION ET NEGOCE

تجهيزات   : غرض الشركة بإيجاز 

املكاتب و املعدات االعالمية و اللوازم 

املدرسية

خدمات االشهارو اشغال مخسلصة.

 2 شقة   : عنوان املقر االجس اعي 

حي السعادة املطارالناضور  - 2)2)6 

الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد ابراهيم الحوزي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ابراهيم الحوزي عنوانه(ا) 

طريق  ب  سكسور  بوطيب  اوالد  حي 

ازغنغان  222)6 الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ابراهيم الحوزي عنوانه(ا) 

طريق  ب  سكسور  بوطيب  اوالد  حي 

ازغنغان  222)6 الناضور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بساريخ  بالناضور   االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 758.

452I

عبد الكريم الشلح

 SOCIETE VIGOR
TRANSPORTSARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عبد الكريم الشلح

حي املنصور الذهبي ع ارة نصي2ي ، 

16152، مشرع بلقصي2ي املغرب

 SOCIETE VIGOR

TRANSPORTSARL A.U شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

ميلودات احد كورت سيدي اع ر 
الحا�صي  - 16152 مشرع بلقصي2ي 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

مسبوعة  الشركة  تس ية 

ب خسصر  اإلقسضاء  عند 

 SOCIETE VIGOR  : تس يتها 

.TRANSPORTSARL A.U

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اع ر  سيدي  كورت  احد  ميلودات 
16152 مشرع بلقصي2ي   - الحا�صي  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : يونس  ح ادي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  يونس  ح ادي  السيد 

دوار ميلودات سيدي اع ر الحا�صي  

16152 بلقصي2ي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  يونس  ح ادي  السيد 

دوار ميلودات سيدي اع ر الحا�صي  

16152 بلقصي2ي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  بلقصي2ي   ب شرع  االبسدائية 

19 غشت 2)2) تحت رقم 164.

454I

CABINET IBOUYEN

A
إعالن مسعدد القرارات

CABINET IBOUYEN

  RUE ZERKTOUNI 2(

 TANGER 32 BUREAU 18 RUE

 ZERKTOUNI، 90000، TANGER

MAROC

A »شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: طريق 

الرباط تجزئه انس رقم 16  - 9222 

طنجه  املغرب.
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»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.82195

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 15 يونيو 2)2)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

من  اجس اعية  حصة   522 تصويت 

السعيدي  مصطصى  السيد  طرف 

عادل  السيد  لصائدة  الوراثي  

البليلي.حيث افبح تقسيم راس ال 

السيد  السالي  الشكل  على  الشركة 

 KB2268( السعريف  البليلي  عادل 

.اسسقالة السيد  حصة   1222 ي لك 

من  الوراثي  السعيدي  مصطصى 

التسيي2 الشركة.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

دات  املسؤولية  محدودة  شركة  الى 

الشريك الوحيد وافبح السيد عادل 

البليلي ك سي2 الوحيد للشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (5 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم )425.

455I

THE OFFICE

GAROO BUDINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119 119

 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

Garoo Business

 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 119 شارع 

عبداملومن - 2222) الدار البيضاء 

امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري :  

4679(5

 (5 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Garoo : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.Business

السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإللكت2ونية.

عنوان املقر االجس اعي : 119 شارع 

البيضاء  الدار   (2222  - عبداملومن 

امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : املساوي  ع اد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املساوي  ع اد  السيد 

7),  شارع عبدهللا بن ياسين 2222) 

الدار البيضاء امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  املساوي  ع اد  السيد 

7),  شارع عبدهللا بن ياسين 2222) 

الدار البيضاء امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 741791.

456I

THE OFFICE

OLSSON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE OFFICE

 bd abdelmoumen 119 119

 bd abdelmoumen، 2000،

CASABLANCA MAROC

OLSSON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 119 شارع 

عبداملومن  - 2222) الدار البيضاء 

امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

 466177

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OLSSON

دراسات   : بإيجاز  غرض الشركة 

السخطيط   ، الع ليات  وإدراك 

الحضري.

 119  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الدار   (2222  - عبداملومن   شارع 

البيضاء امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد  أح د بنعز :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   بنعز  أح د  السيد  
 ALLEE DE LA LYRE L’HERMITAGE
امل لكة  البيضاء  الدار   (2222

املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)   بنعز  أح د  السيد  
 ALLEE DE LA LYRE L’HERMITAGE
امل لكة  البيضاء  الدار   (2222

املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم -.

457I

ANAMAR FIDUCIAIRE

غرين لينا هوس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc
غرين لينا هوس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 66 
الحي املنجمي - 45822 تنغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
غرين   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

لينا هوس.
اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السنظيف  و مشسل.
 66 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
الحي املنجمي - 45822 تنغي2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : هاللي  فاط ة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  هاللي  فاط ة  السيدة 
تنغي2   45822 الحي املنجمي   66 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  هاللي  فاط ة  السيدة 
تنغي2   45822 الحي املنجمي   66 رقم 

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (7 بساريخ  االبسدائية بتنغي2  

2)2) تحت رقم )44.

458I

ANAMAR FIDUCIAIRE

صاغ وورك
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 N 280 HAY BOUGAFER ،

45800، TINGHIR maroc

فاغ وورك شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي اغرم 

امزدار اكنيون  - 45822 تنغي2 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

752

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

فاغ   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

وورك.

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلصة و البناء.

اغرم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

امزدار اكنيون  - 45822 تنغي2 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : الحسين   الحاج  ايت  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الحاج  ات  الحسين  السيد 

اغرم امزدار اكنيون تنغي2  عنوانه(ا) 

45822 تنغي2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الحاج  ات  الحسين  السيد 

اغرم امزدار اكنيون تنغي2  عنوانه(ا) 

45822 تنغي2 املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (7 بساريخ  االبسدائية بتنغي2  

2)2) تحت رقم 429.

459I

COMPTAFFAIRES

MEGA EXPERT
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

MEGA EXPERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي شارع 

املقاومة الحسنية 1 زنقة 17 رقم 

71) العالية - 2822) املح دية 

املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(1572

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تم   (2(2 غشت   (6 في  املؤرخ 

مكسب   *« من  الشركة  نشاط  تغيي2 

لدراسات والسحقيق واالبحاث

السقنية  السجهيزات  في  تاجر   *

واملخسلصة

في  تاجر   *« إلى  السجارة«   *

الطبية  املخس23ات  وآثاث  معدات 

األسنان  وطب  واالستشصائية 

واملكاتب 

السقنية  السجهيزات  في  تاجر   *

والصناعية

*  مقاول في مخسلف االع ال«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 976.

462I

CAB ASSISTANCE

BOULIF CAR
إعالن مسعدد القرارات

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BOULIF CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: حي )1 
رقم 9 تجزئة فضيلة ال23انس 1  - 

92222 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.85257

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

2)2) تم اتخاذ  16 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
بوليف  السيد  حصص  بيع  مايلي: 
خالد وبوليف فيصل وبوليف بشرى 

لصائدة السيدة فاط ة بقالي
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسي2 جديد السيد عبدالح يد 
السعريف  لبطاقة  الحامل  املي وني 
الوطنية رقم KB127254 وذلك ملدة 

غي2 محدودة.
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
من  للشركة  السجاري  االسم  تغيي2 

بوليف كار الى رضوان كار.
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الى  للشركة  االجس اعي  املقر  تغيي2 
 12 العنوان السالي : تجزئة النصر حي 

رقم )1 بن ديبان طنجة
قرار رقم 5: الذي ينص على مايلي: 
للشركة  االسا�صي  النضام  تعديل 

وفقا للسصيي2ات املحددة اعاله.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

راس ال الشركة 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 

االسم السجاري للشركة
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

املقر االجس اعي
على  ينص  الذي   :12 رقم  بند 

مايلي: تعيين املسي2
على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: االمضاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (8 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22257).

461I

AC BUREAUTIQUE

AZIX LEGUMES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AZIX LEGUMES
47 شارع اللة ياقوت الطابق 5  ِ
الدارالبيضاء ، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب
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AZIX LEGUMES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 47 شارع 

اللة ياقوت الطابق 5 الدارالبيضاء - 

2222) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472741

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AZIX  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.LEGUMES

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لنصسها  تؤدي  أن  هو  الشركة  من 

من  كل  في  ثالثة  أطراف  عن  ونيابة 

املغرب والخارج ما يلي:

تصدير الخضر و الصواكه وج يع 

املنسجات الزراعية.

وتوزيع  وتجارة  وتصدير  اسسي2اد 

والخضروات  الصواكه  وإنساج 

املنسجات  وج يع  والحيوانات 

الزراعية ؛

وبيع الصواكه والخضروات  شراء 

الطازجة بالج لة والسجزئة ؛

اسسي2اد وتصدير وت ثيل وتصنيع 

املنسجات  ج يع  وتسويق  وتوزيع 

واملواد واملعدات.

والخضروات  الصواكه  تغليف 

الطازجة.

تربية املاشية

واملنسجات  النباتات  جامع 

الزراعية وج يع املنسجات ؛

والصناعة  والسجارة  الس ثيل 

لج يع املواد الغذائية املعدة لألغذية 

البشرية والحيوانية بشكل عام.

وتوزيع  وت ثيل  وبيع  شراء 

املنسجات  وتصدير  واسسي2اد  وتعبئة 

والخدمات وتسويق ج يع املنسجات 

الخام  واملواد  والسلع  الزراعية 

املصنعة  أو شبه  النهائية  واملنسجات 

والسلع واالكسسوارات واملسسلزمات 

بج يع أنواعها ؛

بتنظيم  املسعلقة  ج يع األنشطة 

والسياحية،   ، األحداث االقسصادية 

 ، والرياضية   ، والصنية   ، والثقافية 

والصعاليات  األنشطة  وكذلك ج يع 

املسعلقة بسوافل األحداث ؛

وتنظيم  وترويج  وتص يم  إنشاء 

السجارية  املعارض  ج يع  وتحريك 

واالجس اعات  واملؤت رات  والندوات 

من  غي2ها  أو  والعروض  والدورات 

األحداث من أي نوع ، وال سي ا الصنية 

والسياحية  والرياضية  والسجارية 

في  سواء  والزراعية.  والصناعية 

املجال العام أو الخاص ؛

املعامالت  ج يع   ، عام  وبشكل 

التي  العقارية  أو  املنقولة  أو  املالية 

قد تسعلق بشكل مباشر أو غي2 مباشر 

أي �صيء  أو  املذكورة أعاله  باألشياء 

يعزز  قد  فلة  ذي  أو  مشابه  آخر 

السن ية.

47 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

اللة ياقوت الطابق 5 الدارالبيضاء - 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السلمي  عزيز  مح د  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السلمي  عزيز  مح د  السيد 

عنوانه(ا) رقم 2) مر اندروميد طابق 

البيضاء.  طونطوفيل   47 شقة   7

2222)  البيضاء. املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السلمي  عزيز  مح د  السيد 

عنوانه(ا) رقم 2) مر اندروميد طابق 

البيضاء.  طونطوفيل   47 شقة   7

2222)  البيضاء. املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  البيضاء   بالدار   السجارية 

21 شتن23 2)2) تحت رقم 744582.

46(I

CABINET CBA SARL

JAOUDA LIL FELLAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تصويت حصص

CABINET CBA SARL

7) زنقة بابوم، طابق 2، شارع 

مح د الخامس ، 52)2)، الدار 

البيضاء املغرب

JAOUDA LIL FELLAH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 25، زنقة 

ديس ود الطابق األول الشقة )، 

بنجدية الدار البيضاء - 2)21) 

الدار البيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.288141

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 غشت   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

(ة) مهدي املعروفي  تصويت السيد 

أفل  من  اجس اعية  حصة   1.222

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.222

غشت   25 بساريخ  مخلوفي  رضوان 

.(2(2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 (5 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 742812.

462I

FIDUBAC SARL

ISNORMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDUBAC SARL
)16مكرر شارع يوسف ابن تاشصين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
ISNORMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة(في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 279-277 
شارع الحسن الثاني العروي الناظور 

- 222)6  الناظور املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.111(5

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (217 أبريل   12 املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 92.222 ISNORMA  مبلغ رأس الها 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الثاني  الحسن  شارع   277-279
الناظور    6(222  - العروي الناظور 
عدم بلوغ الهدف   : املغرب نتيجة ل 

االجس اعي.
و حدد مقر السصصية ب 277-279 
شارع الحسن الثاني العروي الناظور 

- 222)6  الناظور املغرب. 
و عين:

مجوطي  عبدالرحيم    السيد(ة) 
الح راء  الساقية  شارع  عنوانه(ا)  و 
الناظور    6(222 الناظور  العروي 

املغرب ك صصي (ة) للشركة.
و  العبداالوي  ع ر    السيد(ة) 
العروي  الجديد  الحي  عنوانه(ا) 
املغرب  الناظور    6(222 الناظور 

ك صصي (ة) للشركة.
العبدالوي  نجيم    السيد(ة) 
الثاني  الحسن  شارع  عنوانه(ا)  و 
الناظور    6(222 الناظور  العروي 

املغرب ك صصي (ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ )2 شتن23 

2)2) تحت رقم 965).

464I

alfafisc sarl

LABEL CARRIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

alfafisc sarl

 QUARTIER ADMINISTRATIF;

 Place des taxis Complexe dar

 taleb ouled teima Ouled Teima،

83350، OULED TEIMA MAROC

LABEL CARRIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  رقم 11 

قسارية الهناء شارع مح د الخامس 

اوالد تاي ة - 82252 اوالد تاي ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LABEL : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CARRIER

اسسغالل   : غرض الشركة بإيجاز 

النقل/اسسي2اد املواد بشكل  املقالع/ 

عام.
 11 رقم    : عنوان املقر االجس اعي 

قسارية الهناء شارع مح د الخامس 

تاي ة  اوالد   82252  - تاي ة  اوالد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : السيد هاليل عبد الغاني 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 (52   : القرماس  مح د  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 (52   : يعيش  ايت  امين  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د القرماس عنوانه(ا) 
الرياض سيدي املخسار شيشاوة  حي 

41222 شيشاوة  املغرب.
السيد امين ايت يعيش عنوانه(ا) 
عي�صى  اوالد  مح د  اوالد  دوار 

تارودانت 82222 تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الغاني  عبد  هاليل  السيد 
عنوانه(ا) بلوك ح اد اليزيد رقم 5)1 
اوالد تاي ة 82252 اوالد تاي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  بسارودانت   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 1164.
465I

FIDUBAC SARL

ISNORMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قصل السصصية

FIDUBAC SARL
)16مكرر شارع يوسف ابن تاشصين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
ISNORMA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي : 279-277 
شارع الحسن الثاني العروي الناظور 

- 222)6  الناظور املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.111(5

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
2)2) تقرر حل  )2 شتن23  املؤرخ في 
املسؤولية  ذات  شركة   ISNORMA
 92.222 رأس الها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي -277
العروي  الثاني  الحسن  شارع   279

املغرب  الناظور    6(222  - الناظور 

نتيجة لعدم بلوغ الهدف االجس اعي.

و عين:

السيد(ة) عبد الرحيم   مجوتي و 

 6(222 الناضور  العروي  عنوانه(ا) 

العروي الناضور املغرب ك صصي (ة) 

للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

277- وفي   (2(2 غشت   (7 بساريخ 

العروي  الثاني  الحسن  شارع   279

الناظور - 222)6  الناظور املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ )2 شتن23 

2)2) تحت رقم 964).

466I

FOUZMEDIA

SOCIETE H.T.T.P
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE H.T.T.P شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 إقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE H.T.T.P

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.

املخسلصة  األشغال  في  مقاول 

وأشغال البناء.

 59  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  إقامة 

 14222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عبدالرح ان  طيطة  السيد 

الحوزية   B  192 الرقم  عنوانه(ا) 

14222 القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  هالل  ح يد  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عبدالرح ان  طيطة  السيد 

الحوزية   B  192 الرقم  عنوانه(ا) 

14222 القنيطرة املغرب

عنوانه(ا)  هالل  ح يد  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بساريخ  االبسدائية بالقنيطرة  
رقم -.

467I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

RIF AGROSERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

RIF AGROSERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اهديل 

دوار دهامنة ، شيشاوة - 41222 

شيشاوة املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

1291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (219 أكسوبر   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RIF  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AGROSERVICES

-1دراسة   : غرض الشركة بإيجاز 

وتنصيذ مشاريع الري الزراعي.

إنشاءات  أو  أع ال  -)مقاول 

مسنوعة.

-2تاجر اآلالت الزراعية.

-4مقاول غرس أو فيانة الحدائق 

، املنتزهات ، إلخ..

اهديل   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 41222  - شيشاوة   ، دهامنة  دوار 

شيشاوة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : السيد مح د الساسنوي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد مراد الزياني 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الساسنوي  مح د  السيد 

القادرية  الزاوية  دوار  عنوانه(ا) 

 6(254 لعبابدة امطالسة الدريوش 

الدريوش املغرب.

عنوانه(ا)  الزياني  مراد  السيد 

ح و  اوالد  فخدة  ملوك  اوالد  دوار 

الدريوش 254)6 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الساسنوي  مح د  السيد 

القادرية  الزاوية  دوار  عنوانه(ا) 

 6(254 لعبابدة امطالسة الدريوش 

الدريوش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ  بامنسانوت   االبسدائية 

دجن23 219) تحت رقم 287/19.

468I

مج وعة مدارس اإلنسجام الحرة

GROUPE GEDAF MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

مج وعة مدارس اإلنسجام الحرة

زنقة اح د سيسو ع ارة 11 طابق)  

شقة 2 شارع مح د الخامس ، 

2222)، الدارالبيضاء املغرب

 GROUPE GEDAF MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 CENTRE وعنوان مقرها اإلجس اعي

 RIAD, ANGLE AV LALLA

 YACOUT ET MOSTPHA EL

 MAANI, N°69, 2ème Etage  -

.20000 Casablanca Maroc

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.4(2412

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تم   (219 دجن23   (2 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»922.222 درهم« أي من »122.222 

عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

دجن23 219) تحت رقم )477)7.

469I

 SOCIETE MAROCAINE DE REVISION DES

COMPTES

8 كونتينو كونيكشن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAROCAINE DE

REVISION DES COMPTES

62 شارع لكورنيش اقامة اليخت 

ع ارة B  الطابق الخامس املكسب 
رقم 129 الدار البيضاء ، 22)2)، 

الدارالبيضاء املغرب

8 كونسينو كونيكشن  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 71، تقاطع 

شارع مح د الخامس و زنقة أزيالل، 

الطابق 2، الدار البيضاء  - 22)2) 

الدا البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 8  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

كونسينو كونيكشن .

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي .

 ،71  : االجس اعي  املقر  عنوان 

تقاطع شارع مح د الخامس و زنقة 

 - الدار البيضاء    ،2 الطابق  أزيالل، 

22)2) الدا البيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 2.222   : السيد هشام النافر  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد   هشام النافر  عنوانه(ا) 

 12 مج وعة   1 حي املاز اقامة ع ي2 

ع ارة أ شقة 22 طابق 2 الداالبيضاء  

)2)2) الدارالبيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد   هشام النافر  عنوانه(ا) 

 12 مج وعة   1 حي املاز اقامة ع ي2 

ع ارة أ شقة 22 طابق 2 الداالبيضاء  

)2)2) الدارالبيضاء  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744898.

472I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية 

الح راء

KASR EL BARAKA PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

فندوق ال23يد 66)) ، 72222، 

العيون املغرب

KASR EL BARAKA PRIVE  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

الوكالة 21 بلوك ه رقم 2) - 72222 

العيون املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(2865

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

2)2) تم تعيين  5) غشت  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسي2 

الكنساوي  فاط سو ك سي2 وحيد تبعا 

إلقالة مسي2.



11869 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2)) 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعيون  بساريخ 21 غشت 

2)2) تحت رقم 2)2)/)22).

47(I

SOLUCIA EXPERTISE

 PRIVILEGIA IMPORT
EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
 PRIVILEGIA IMPORT EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس 
املعاريف - 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PRIVILEGIA IMPORT EXPORT
اسسي2اد,   : بإيجاز  غرض الشركة 
املنسوجات  وتسويق  تصدير 

االلكت2ونية واملعلوماتية.
 11 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
الخامس  الطابق  بالل  عزيز  زنقة 
البيضاء  الدار   (2222  - املعاريف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد يوسف قاسمي 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد يوسف قاسمي عنوانه(ا) 
 (6122 السوالم  الخاليف  دوار 

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف قاسمي عنوانه(ا) 
 (6122 السوالم  الخاليف  دوار 

برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 19)745.
472I

مج وعة مدارس اإلنسجام الحرة

GROUPE GEDAF MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مج وعة مدارس اإلنسجام الحرة
زنقة اح د سيسو ع ارة 11 طابق)  

شقة 2 شارع مح د الخامس ، 
2222)، الدارالبيضاء املغرب
 GROUPE GEDAF MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 Centre وعنوان مقرها اإلجس اعي
 Riad, Angle Av Lalla Yacout
 Et Mostapha El Maani N 69,

 2ème Etage - 20000 Casablanca
MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
4(2412

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (219 يناير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GROUPE GEDAF MAROC

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األع ال املسنوعة والبناء

املعدنية  اإلنشاءات  مقاول 

وأع ال  والطرق  البناء  وأع ال 

الحصر.

 Centre  : عنوان املقر االجس اعي 

 Riad, Angle Av Lalla Yacout

 Et Mostapha El Maani N 69,

 (ème Etage - (2222 Casablanca

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 FARID EL ASSOULI السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   :  1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

 FARID EL ASSOULI السيد 

 DIAR EL MANSOUR عنوانه(ا) 

 IMM 18 N 1( AIN HAROUDA

 MOHAMMEDIA (8622

.MOHAMMEDIA MAROC

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 FARID EL ASSOULI السيد 

 DIAR EL MANSOUR عنوانه(ا) 

 IMM 18 N 1( AIN HAROUDA

 MOHAMMEDIA (8622

MOHAMMEDIA MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف23اير 219) تحت رقم 691298.

474I

CABINET HOURMANEK

S.I  POUR L'HABITAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET HOURMANEK
 IMM  HICHAM AVENUE  215
 HASSAN  II  AGADIR ، 80000،

agadir maroc
S.I  POUR L'HABITAT شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 

اكادير،شقة رقم21  ع ارة  91    
بلوك ف  9  حي الداخلة   اكادير   - 

82262 اكادير   املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
442(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
  S.I  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.POUR L’HABITAT
الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الشكال٠البيع  ج يع  للعقارفي 
األرضية  القطع  لج يع  والشراء 
املباني  .تأجي2  مجهزة  والغي2  املجهزة 

املبنية او غي2 املكس لة .
وبيع  ،شراء  وتصدير  اسسي2اد 
ع لية  في    ج يع املواد التي تدخل  
واإلنشاءمن آليات ومنسوجات  البناء 
والبناء.  التشييد  لع ليات  جاهزة 

إسسغالل وكالة عقارية.
 : االجس اعي  املقر  عنوان 
    91 ع ارة   رقم21   اكادير،شقة 
9  حي الداخلة   اكادير   -  بلوك ف  

82262 اكادير   املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد الحسين انصالس 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد الحسين انصالس عنوانه(ا) 
  (2 ع ارة   رقم     27 شقة   أكادير  

مارينا 82222   اكادير   املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الحسين انصالس عنوانه(ا) 
  (2 ع ارة   رقم     27 شقة   أكادير  

مارينا 82222   اكادير   املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   21 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 96261.

475I

ste imtiyaz conseils sarl

NEW STAR ONE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl
1 زنقة العربية السعودية الطابق 
االول ثقة رقم 5 املدينة الجديدة 

فاس ، 22222، فاس املغرب
NEW STAR ONE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 6 
زنقة ) سيدي بودهر املرجة فاس - 

22222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62597

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 NEW  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.STAR ONE

فنع   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 

وخياطة الجوارب.
 6 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - سيدي بودهر املرجة فاس   ( زنقة 

22222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد اجبيلي يوسف 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

اجبيلي يوسف عنوانه(ا)  السيد 

فاس  فصرو  طريق  الدولي  املخيم 

22222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

اجبيلي يوسف عنوانه(ا)  السيد 

فاس  فصرو  طريق  الدولي  املخيم 

22222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   2( بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 252).

476I

CABINET CBA SARL

SMART SANTE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

7) زنقة بابوم، طابق 2، شارع 

مح د الخامس ، 52)2)، الدار 

البيضاء املغرب

SMART SANTE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 25، زنقة 

ديس ود الطابق األول الشقة )، 

بنجدية الدار البيضاء الدار البيضاء 

2)21) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472287

 12 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SMART SANTE

ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدولية  بالسجارة  املسعلقة  املعامالت 

االسسي2اد  البيع املباشر،   ، الشراء   ،

و  الطبية  لل عدات  والسصدير 

السقنية؛

واملخس23ية؛  الجراحية؛  واملعدات 

ومنسجات النظافة؛

االجهزة الطبية؛ االجهزة الدوائية 

املنسجات  لالستبدال؛  القابلة 

الكي يائية ومنسجات

التشخيص؛ املعدات االستهالكية 

واملخس23ية العل ية

تركيب وفيانة األسنان
الطوارئ  سيارات  شراء  و  بيع 

الطبي  األثاث  والصحة؛املعدات؛ 

شراء وبيع ج يع مواد

التشييد؛

والس ثيل  والسصدير  االسسي2اد 

والسوزيع واملعالجة و

الطبية  املواد  ج يع  تسويق 

بالج لة وشبه بالج لة واملجزئة،

الصيدالنية  املسسحضرات 

السامة  والكي يائية  البيولوجية 

الصنع أو شبه السامة الصنع .

عنوان املقر االجس اعي : 25، زنقة 

 ،( الشقة  األول  الطابق  ديس ود 

بنجدية الدار البيضاء الدار البيضاء 

2)21) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : املعروفي  مهدي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املعروفي  مهدي  السيد 
امزوكة  تجزئة  احصي2  زنقة   2( رقم 

الدار   (2272 البيضاء  الدار  انصا 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  املعروفي  مهدي  السيد 
امزوكة  تجزئة  احصي2  زنقة   2( رقم 

الدار   (2272 البيضاء  الدار  انصا 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 18)744.

477I

CABINET CBA SARL

CORPO PHARMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

7) زنقة بابوم، طابق 2، شارع 

مح د الخامس ، 52)2)، الدار 

البيضاء املغرب

CORPO PHARMA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 25، زنقة 

ديس ود الطابق األول الشقة )، 

بنجدية الدار البيضاء - 2)21) 

الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472945

 24 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CORPO PHARMA
ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدولية  بالسجارة  املسعلقة  املعامالت 
االسسي2اد  البيع املباشر،   ، الشراء   ،
و  الطبية  لل عدات  والسصدير 

السقنية؛
واملخس23ية؛  الجراحية؛  واملعدات 

ومنسجات النظافة؛
االجهزة الطبية؛ االجهزة الدوائية 
املنسجات  لالستبدال؛  القابلة 

الكي يائية ومنسجات
التشخيص؛ املعدات االستهالكية 

واملخس23ية العل ية
تركيب وفيانة األسنان

الطوارئ  سيارات  شراء  و  بيع 
الطبي  األثاث  والصحة؛املعدات؛ 

شراء وبيع ج يع مواد
التشييد؛

والس ثيل  والسصدير  االسسي2اد 
والسوزيع واملعالجة و

الطبية  املواد  ج يع  تسويق 
بالج لة وشبه بالج لة واملجزئة،

الصيدالنية  املسسحضرات 
السامة  والكي يائية  البيولوجية 

الصنع أو شبه السامة الصنع .
عنوان املقر االجس اعي : 25، زنقة 
 ،( الشقة  األول  الطابق  ديس ود 
بنجدية الدار البيضاء - 2)21) الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : املعروفي  مهدي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املعروفي  مهدي  السيد 
امزوكة  تجزئة  احصي2  زنقة   2( رقم 

الدار   (2272 البيضاء  الدار  انصا 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  املعروفي  مهدي  السيد 
امزوكة  تجزئة  احصي2  زنقة   2( رقم 

الدار   (2272 البيضاء  الدار  انصا 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744779.

478I

FIDUTRACO CONSULTING

 ETABLISSEMENT 

 MONDIAL

 D›INVESTISSEMENT

AGRICOLE - EMIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC

 ETABLISSEMENT MONDIAL 

 D›INVESTISSEMENT AGRICOLE

EMIA - شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي ) زنقة 

الصنوبر الشقة )1 الطابق الرابع - 

CASABLANCA (212 املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.298955

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
املؤرخ في 29 يوليوز 2)2) تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 ETABLISSEMENT  الشريك الوحيد
 MONDIAL D’INVESTISSEMENT
مبلغ    AGRICOLE - EMIA
وعنوان  درهم   52.222 رأس الها 
الصنوبر  زنقة   ( اإلجس اعي  مقرها 
 (212  - الرابع  الطابق   1( الشقة 
 : ل  نتيجة  املغرب   CASABLANCA

عدم مردودية نشاطها.
ب  السصصية  مقر  حدد  و 
حي   ( الشقة  ازمي  سلي ان   1(
املستشصيات - 2722)  الدارالبيضاء 

املغرب. 
و عين:

و  لحبيب  اح د   السيد(ة) 
حي  عزمي  سلي ان   1( عنوانه(ا) 
البيضاء   (2722 املستشصيات 

املغرب ك صصي (ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 741721.
479I

CABINET CBA SARL

 SANTE TECHNIQUE
MEDICAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET CBA SARL
7) زنقة بابوم، طابق 2، شارع 

مح د الخامس ، 52)2)، الدار 
البيضاء املغرب

 SANTE TECHNIQUE MEDICAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 25، زنقة 
ديس ود الطابق األول الشقة )، 

بنجدية الدار البيضاء الدار البيضاء 
2)21) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472425

 12 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SANTE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TECHNIQUE MEDICAL
ج يع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدولية  بالسجارة  املسعلقة  املعامالت 
االسسي2اد  البيع املباشر،   ، الشراء   ،
و  الطبية  لل عدات  والسصدير 

السقنية؛
واملخس23ية؛  الجراحية؛  واملعدات 

ومنسجات النظافة؛
االجهزة الطبية؛ االجهزة الدوائية 
املنسجات  لالستبدال؛  القابلة 

الكي يائية ومنسجات
التشخيص؛ املعدات االستهالكية 

واملخس23ية العل ية
تركيب وفيانة األسنان

الطوارئ  سيارات  شراء  و  بيع 
الطبي  األثاث  والصحة؛املعدات؛ 

شراء وبيع ج يع مواد
التشييد؛

والس ثيل  والسصدير  االسسي2اد 
والسوزيع واملعالجة و

الطبية  املواد  ج يع  تسويق 
بالج لة وشبه بالج لة واملجزئة،

الصيدالنية  املسسحضرات 
السامة  والكي يائية  البيولوجية 

الصنع أو شبه السامة الصنع .
عنوان املقر االجس اعي : 25، زنقة 
 ،( الشقة  األول  الطابق  ديس ود 
بنجدية الدار البيضاء الدار البيضاء 

2)21) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : املعروفي  مهدي  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املعروفي  مهدي  السيد 
امزوكة  تجزئة  احصي2  زنقة   2( رقم 
الدار   (2272 البيضاء  الدار  انصا 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  املعروفي  مهدي  السيد 
امزوكة  تجزئة  احصي2  زنقة   2( رقم 
الدار   (2272 البيضاء  الدار  انصا 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 9))744.
482I

CAB ASSISTANCE

ITALTANGERI BUILDINGS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

ITALTANGERI BUILDINGS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زاوية 
بولصار مح د 5 وحي فيكسو هيجو 
مكسب البناء الطابق 5 رقم )2 - 

92222 طنجة املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.97687

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 غشت   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
رونكالي  برونو  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   2.222
2.222 حصة لصائدة  السيد (ة) لوكا 

غريتي بساريخ 25 غشت 2)2).

راخان رونكالي  (ة)  تصويت السيد 

أفل  من  اجس اعية  حصة   1.222

1.222 حصة لصائدة  السيد (ة) لوكا 

غريتي بساريخ 25 غشت 2)2).

رونكالي  ماتيو  (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   1.222

1.222 حصة لصائدة  السيد (ة) لوكا 

غريتي بساريخ 25 غشت 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن23   22 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22492).

482I

CAF MANAGEMENT

OMPTI IMMOBILIER

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 27 الرقم 17 حي الهناء ، 

12)2)، الدار البيضاء املغرب

OMPTI IMMOBILIER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تقاطع 

زنقة موزار و شارع أنصا الطابق 

السابع - 2222) الدار البيضاء  

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.4276(9

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (2(2 غشت   17 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   15.622.222«

»122.222 درهم« إلى »15.722.222 

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744497.

484I

CASSAP

SAHAYA صحيا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل السصصية

CASSAP
 Immeuble A61 Op.El Ferdaous

 GH 2 Appart.2 au RDC  El
 Oulfa Hay Hassani، 20220،

Casablanca Maroc
SAHAYA صحيا شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : إقامة. 
الصردوس - ع اره 61 - ع ليه 

) مج وعة سكنيه ) شقه ) ب 
- مج ع ادارى - األوليف   الدار 
البيضاء 2))2) الدار البيضاء 

املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.4151(1

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تقرر   (219 شتن23   (1 في  املؤرخ 
ذات  شركة  صحيا   SAHAYA حل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
 122.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 -  61 ع اره   - الصردوس  إقامة. 
 ( ) شقه  ) مج وعة سكنيه  ع ليه 
الدار  األوليف     - مج ع ادارى   - ب 
البيضاء  الدار   (2((2 البيضاء 
نشاط الشركة  املغرب نتيجة إلنهاء 

طواعية وإغالقها ألسباب صحية.
و عين:

و  جركي   ج عة    السيد(ة) 
محاسين  ابو  شارع   22 عنوانه(ا) 
 - معارف  الثالث  الدور  العرواني 
2122) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب ك صصي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
إقامة.  وفي   (219 شتن23   (1 بساريخ 
 ( ع ليه   -  61 ع اره   - الصردوس 
 - ب   ( شقه   ( سكنيه  مج وعة 
مج ع ادارى - األوليف الدار البيضاء 

2122) الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 16 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

أكسوبر 219) تحت رقم 717272.

485I

األفول فونصيي2

األصول فونصيير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

األفول فونصيي2
رقم 4) الطابق االر�صي ثكنة الغول 

جليزمراكش ، 42222، مراكش 

املغرب

األفول فونصيي2 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
4) الطابق االر�صي ثكنة الغول 

جليزمراكش - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

126147

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : األفول 

فونصيي2.

إدارة   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

األفول العقارية

- شراء وبيع وتأجي2 العقارات.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الغول  ثكنة  االر�صي  الطابق   (4

مراكش   42222  - جليزمراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:
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موالي  علوي  اس اعيلي  السيد 
لكبي2 :  722 حصة بقي ة 122 درهم 

للحصة .
السيد العالم عبد الرحيم :  222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
موالي  علوي  اس اعيلي  السيد 
 42222 مراكش  عنوانه(ا)  لكبي2 

مراكش املغرب.
الرحيم  عبد  العالم  السيد 
مراكش   42222 مراكش  عنوانه(ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
موالي  علوي  اس اعيلي  السيد 
 42222 مراكش  عنوانه(ا)  لكبي2 

مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   27 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 19)115.

486I

MOHAMED SAFRIOUI

H-LINK
إعالن مسعدد القرارات

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
H-LINK »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 65) شارع 
الزرقطوني الطابق 9 رقم )9 - -  

الدار البيضاء  املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.458(25

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  27 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
بيع 522 حصة من طرف السيد وليد 
بنحيون  السيد قاسم  لصائدة  عراقي 

فدفي.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحويل شكل الشركة إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

بنحيون فدفي  قاسم  السيد  تعيين 

ك سي2 آخر

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

 : الشركة  لرأس ال  الجديد  السوزيع 

السيد وليد عراقي 522 حصة السيد 

قاسم بنحيون فدفي 522 حصة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744687.

487I

سيك ا جيستيون

 GLORY MULTI –SERVICES

COMPANY

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سيك ا جيستيون

شارع مح د الخامس م ر ت كروت 
رقم 1 ورزازات، 45222، ورزازات 

املغزب

 GLORY MULTI –SERVICES

COMPANY SARL  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تسندرت 

توريرت رقم 87) ورزازات - 45222 

ورزازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12981

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 GLORY MULTI –SERVICES

. COMPANY SARL

اع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخسلصة

الزراعة

السجارة

نقل الركاب.

: تسندرت  عنوان املقر االجس اعي 

 45222  - ورزازات   (87 توريرت رقم 

ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

1.222.222 درهم، مقسم كالسالي:

العجوزي  هللا  لطف  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   5.222   :

للحصة .

 5.222   : عدال  امال  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

العجوزي  هللا  لطف  السيد 

ورزازات  الوحدة  حي  عنوانه(ا) 

45222 ورزازات املغرب.

السيدة امال عدال عنوانه(ا) حي 

45222 ورزازات  واد الدهب ورزازات 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

العجوزي  هللا  لطف  السيد 

ورزازات  الوحدة  حي  عنوانه(ا) 

45222 ورزازات املغرب

السيدة امال عدال عنوانه(ا) حي 

45222 ورزازات  واد الدهب ورزازات 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات  بساريخ 22 شتن23 

2)2) تحت رقم -.

488I

JIHA FIDUCIAIRE

JAY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS

 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

JAY TRANS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 112 

مكرر حي البام  تراست  - 86252 

إنزكان املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.154(2

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (2(2 غشت   21 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»422.222 درهم« أي من »122.222 

عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 1424.

489I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE ائس انية الثقة العيون

LAAYOUNE

PÊCHE D OR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ائس انية الثقة العيون

CONFIANCE LAAYOUNE

شارع عالل بن عبد هللا املر�صى 
العيون ، 222)7، املر�صى العيون 

املغرب

PÊCHE D OR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النهضة 

زنقة طانطان رقم 2) الشقة )2 - 

)7222 املر�صى العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (8

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 PÊCHE : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. D OR

تجارة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجارة   ، اسسي2اد وتصدير  األس اك. 

تصدير   ، تسويق   ، وتجارة  عامة 

 ، األس اك  أنواع  ج يع  واسسي2اد 
رأسيات   ، القشريات   ، الرخويات 

األرجل ، األفداف البحرية ، د وغي2ها 

أو  املحلية   ، البحرية  املأكوالت  من 

املسسوردة عن طريق فيد األس اك 

أو قوارب الصيد تج يد......

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

النهضة زنقة طانطان رقم 2) الشقة 

)2 - )7222 املر�صى العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 552   : السيد سعيد السعدوني 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

  : السعدوني  الرحيم  عبد  السيد 

152 حصة بقي ة 122 درهم للحصة

 152   : غنبوري  بشرى  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

  : السعدوني  امين  اشرف  السيد 

152 حصة بقي ة 122 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

السعدوني  سعيد  السيد 
رقم  حي املسي2ة الخضراء  عنوانه(ا) 

املر�صى   7222( العيون   املر�صى   77

العيون  املغرب.

السعدوني  الرحيم  عبد  السيد 
عنوانه(ا) 49 زنقة الكسبية حي السالم 

اسصي 46222 اسصي املغرب.
السيدة بشرى غنبوري عنوانه(ا) 
164 تجزئة مونا طريق املطار  46222 

اسصي املغرب.
السعدوني  امين  اشرف  السيد 
سيدي  الصرح  189حي  عنوانه(ا) 

بوزيد  46222 اسصي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السعدوني  سعيد  السيد 
رقم  حي املسي2ة الخضراء  عنوانه(ا) 
املر�صى   72222( املر�صى العيون    77

العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعيون  بساريخ 26 غشت 

2)2) تحت رقم 2)2)/1825.

492I

CAB ASSISTANCE

NASTY FIX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

NASTY FIX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 
مكسب رقم 12 بيس  - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
127477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 NASTY : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.FIX
- اسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 
والسوائل  اإللكت2ونية  السجائر 

اإللكت2ونية..
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 
مكسب رقم 12 بيس  - 92222 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : عقيب  حسين  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عقيب  حسين  السيد 

بريطانيا BL9 روشدال بريطانيا.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  عقيب  حسين  السيد 

بريطانيا BL9 روشدال بريطانيا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22526).
491I

CAB ASSISTANCE

 SOCIÉTÉ CHOUKAIRI
 D'INGÉNIERIE DES

 TRAVAUX DES RÉSEAUX
 DES AMÉNAGEMENTS ET

DES BATIMENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 Société choukairi d›ingénierie

 des travaux des réseaux

 des aménagements et des

 batiments

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 

مكسب رقم 12 بيس  - 92222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1274(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 Société choukairi d’ingénierie

 des travaux des réseaux des

 aménagements et des batiments

أع ال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

تشييد املباني وج يع الهيئات العامة 
رفف   ، دهان   ، إنشائية  (أع ال 

وتكسية ، حديد ، سباكة ، كهرباء ، 

عزل تسرب   ، نجارة خشب وأملنيوم 

مياه ، تكييف ، إلخ) .

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تارودانت مركب ابراج طنجة بلوك 6 

مكسب رقم 12 بيس  - 92222 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 452   : الشقي2ي   السيد مح د 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 452   : الشقي2ي  طارق  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد ع ر الشقي2ي :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الشقي2ي  ع ر  السيد 

 92222 املصلى  باجة  ابن  زنقة   (9

طنجة املغرب.

السيد طارق الشقي2ي عنوانه(ا) 

 92222 املصلى  باجة  ابن  زنقة   (9

طنجة املغرب.

السيد مح د الشقي2ي عنوانه(ا) 

 92222  9 رقم   9 زنقة  العلوي  حي 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الشقي2ي  ع ر  السيد 

 92222 املصلى  باجة  ابن  زنقة   (9

طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   2( بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22465).

49(I

Gescompte

STE: KWICO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Gescompte

  bd Zerktouni 9 me étage (65

 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc

STE: KWICO CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي موالي 

عبد هللا زنقة 29 رقم 51 عين 

الشق الدار البيضاء - 2252) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472557

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE:  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KWICO CAR

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

عنوان املقر االجس اعي : حي موالي 

عبد هللا زنقة 29 رقم 51 عين الشق 

الدار البيضاء - 2252) الدار البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

  : غصي2  السسار  عبد  السيد 

52.222,22 حصة بقي ة 122 درهم 

للحصة .

السيدة سناء غصي2 :  52.222,22 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522  : السيد عبد السسار غصي2   

بقي ة 122 درهم.

بقي ة   522  : غصي2  السيدة سناء 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد عبد السسار غصي2 عنوانه(ا)  

درب القريعة 42 رقم )الدار البيضاء 

2252) الدار البيضاء املغرب.

 (2 غصي2 عنوانه(ا)  السيدة سناء 

زنقة 22 طابق 1 تجزئة الع ارية عين 

الدار   (2252 البيضاء  الدار  الشق 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)   وهبي  زكرياء  السيد 

درب القريعة 42 رقم )الدار البيضاء 

2252) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

492I

MOHAMED SAFRIOUI

ERCG MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
ERCG MAROC  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 5 زنقة 

قرطاجة الطابق 1 شقة 5  - 22)2) 
الدار البيضاء  املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(91719
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
2)2) تم تعيين  8) يوليوز  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسي2 
 JULVEZ Emanuelle yvette Gisèle

ك سي2 وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744688.

494I

SOLUCIA EXPERTISE

ALL IN AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
ALL IN AGENCY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11 
زنقة عزيز بالل الطابق الخامس, 
املعاريف  - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(92591

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 يناير   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :
غزالي  يونس  (ة)  السيد  تصويت 
22) حصة اجس اعية من أفل 22) 
ع ر غزالي  (ة)  السيد  حصة لصائدة  

بساريخ 16 يناير 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 75))74.
495I

Perfect advice

 AFRIC MOBILIER EXPO
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجس اعي للشركة

Perfect advice
 Rés Moustakbal, Imm 264 Et
  4, Appt N°19 - Sidi Maârouf
 Casablanca Rés Moustakbal,

 Imm 264 Et 4, Appt N°19 - Sidi
 Maârouf  Casablanca، 20450،

CASABLANCA MAROC
 AFRIC MOBILIER EXPO SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ملنطقة 

الحرة األطلسية ، RN4 كومونة عامر 
فافية القنيطرة املغرب - 42221 

القنيطرة  املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.472841

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 22 يونيو 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 RN4  ، األطلسية  الحرة  »ملنطقة 
القنيطرة  فافية  عامر  كومونة 
املغرب«  القنيطرة    42221  - املغرب 
 LotissementLotissement« إلى 
 Ichrak مشروع   Diamant Vert
الطابق األول من املبنى رقم   Center
 Bearing N ° 9 type B - (2452 15

الدار البيضاء  املغرب«.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744652.

496I

LE PREMIER CONSEIL

 LE COMPTOIR DE LA

FROMAGÈRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 LE COMPTOIR DE LA

  FROMAGÈRE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 

االع ال منارة شارع عبد هللا بن 

ياسين رقم 5 الطابق 1 مكسب رقم 4 

مراكش - . مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

126291

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

COMPTOIR DE LA FROMAGÈRE

غرض الشركة بإيجاز : -بيع املواد 

الغدائية

شبه  و  بالسقسيط  البيع  -اعادة 

الج لة للج3ن ومنسجات االلبان.

مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بن  هللا  عبد  شارع  منارة  االع ال 

ياسين رقم 5 الطابق 1 مكسب رقم 4 

مراكش - . مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : ليلى  حلوي  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ليلى  حلوي  السيدة 

شارع لكبي2 بن   2 اقامة أمل الشقة 

 . بوعزة يوسف بن تاشصين مراكش 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  ليلى  حلوي  السيد 

شارع لكبي2 بن   2 اقامة أمل الشقة 

 . بوعزة يوسف بن تاشصين مراكش 

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   24 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم )11518.

497I

sofoget

kH AZZOHOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

kH AZZOHOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي القنيطرة 

59 شارع موالي عبد العزيز 

إقامة موالي عبد العزيز - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55561

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 kH  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AZZOHOUR

نقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين

 نقل البضائع.

عنوان املقر االجس اعي : القنيطرة 

إقامة  العزيز  عبد  موالي  شارع   59

موالي عبد العزيز - 14222 القنيطرة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : خراز  زهور  السيدة  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 السيدة  زهور خراز : 1222 بقي ة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  خراز  زهور  السيدة  

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  خراز  زهور  السيدة  

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 78422.

498I

STE HTCPRO SARL

RAWPRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 28

14000، KENITRA MAROC

RAWPRINT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي أرض 

السالم 1 رقم س5س حي ش اعو - 

11222 سال املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

21815

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.RAWPRINT

أشغال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الطباعة

- تجارة

- اسسي2اد وتصدير.

أرض   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - رقم س5س حي ش اعو   1 السالم 

11222 سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : أبونصر  السيد سهيل 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  أبونصر  سهيل  السيد 
سال   11222  186 رقم  اش اعو  حي 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  أبونصر  سهيل  السيد 
سال   11222  186 رقم  اش اعو  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  بسال   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 2)249.
499I

JIHA FIDUCIAIRE

JAY TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة
تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
JAY TRANS »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 112 
مكرر حي البام  تراست  - - إنزكان   

املغرب.
»تجديد مدة مزاولة مهام املسي2ين«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.154(2
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   (2(2 غشت   21 في  املؤرخ 
املسي2ين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة: غي2 محددة سنوات.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   27 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 1424.
522I

sofoget

GRILL VAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

GRILL VAP شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 
زنقة أمي2ة عائشة رقم 6 - 14222 

القنيطرة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.25159

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 يوليوز   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ادريس   (ة)   السيد  تصويت 

الشاطر 2.262 حصة اجس اعية من 

السيد  لصائدة   حصة   2.262 أفل 
(ة)  سعيد  الشاطر بساريخ 16 يوليوز 

.(2(2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 (8 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 4)789.

521I

CCE SERVICES

IMMO PROMED SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CCE SERVICES

حي القدس رقم 18 شارع جدة ، 

2)88)، املح دية املغرب

IMMO PROMED SERVICE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
مخسار السو�صي الطابق االول 

السعادة الرقم 151 العاليا  - 

2)88) املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(5892

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 IMMO : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.PROMED SERVICE

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري 

اشغال البناء

السصدير واالسسي2اد.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

االول  الطابق  السو�صي  مخسار 

السعادة الرقم 151 العاليا  - 2)88) 

املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عادل السلجي :  224 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 222   : السك ني  هشام  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد مح د لكحل :  222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السلجي  عادل  السيد 

تجزئة بدر الرقم 99  22)2) الصقيه 

بن فالح املغرب.

السيد هشام السك ني عنوانه(ا) 

السكامنة   الصارسية  السعاونية 

6252) ابن اح د املغرب.

عنوانه(ا)  لكحل  مح د  السيد 

بومو�صى   احد  مح ود   اوالد  دوار 

الن ة  اوالد  السبت  سوق    (2552

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  السلجي  عادل  السيد 

الصقيه   (2(22  99 تجزئة بدر الرقم 

بن فالح املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 6)9.

52(I

sofoget

GRILL VAP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

GRILL VAP  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  القنيطرة 
زنقة أمي2ة عائشة رقم 6 - 14222 

القنيطرة املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.25159

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تم تعيين  16 يوليوز  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسي2 

تبعا  وحيد  ك سي2  سعيد   الشاطر 

لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 4)789.

522I

somadik

SIGNATURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

SIGNATURE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع مكة 
زنقة فدر رقم 24 مكرر العيون 

LAAYOUNE 7000 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

21462
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 مارس   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SIGNATURE

و  مقهى   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مطعم.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

مكة زنقة فدر رقم 24 مكرر العيون 

LAAYOUNE 7222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

بوسكسو  مصطصى  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .

 : بوسكسو  مصطصى  السيد   

1222 بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

بوسكسو  مصطصى  السيد 

حي القدس تجزئة الراحة  عنوانه(ا) 

العيون   72222 العيون   692 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

بوسكسو  مصطصى  السيد 

حي القدس تجزئة الراحة  عنوانه(ا) 

العيون   72222 العيون   692 رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

17 مارس  بساريخ  االبسدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 2)2)/772.

524I

AFKIPECHE

 IMMOBILIERE
MAHMOUDINOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 IMMOBILIERE
MAHMOUDINOR

 RUE OMAR BEN KHATTAB N°
47 ، 90000، TANGER MAROC

 IMMOBILIERE
MAHMOUDINOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

ع ربن الخطاب رقم 47 - 92222 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
127((7

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
مسبوعة  الشركة  تس ية 
ب خسصر  اإلقسضاء  عند 
 IMMOBILIERE  : تس يتها 

.MAHMOUDINOR
الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 92222  -  47 رقم  الخطاب  ع ربن 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد مح ود الصداوي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد مح ود الصداوي عنوانه(ا) 
شارع موالي رشيد تجزئة مونى رقم 

2) 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح ود الصداوي عنوانه(ا) 

شارع موالي رشيد تجزئة مونى رقم 

2) 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (6 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم -.

525I

ETTALBI

CLIME JANOOB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CLIMEJANOOB
زنقة بن ف يم رقم 65 حي 

خط الرملة 1العيون ، 72222، 

Laayoune Maroc

CLIME JANOOB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة بن 

ف يم رقم 65 حي خط الرملة 1 - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CLIME : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.JANOOB

 travaux  : غرض الشركة بإيجاز 

 du construction, industriels,

.transport
زنقة بن   : عنوان املقر االجس اعي 

 -  1 حي خط الرملة   65 ف يم رقم 

72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

العرو�صي  سالم  مح د  السيد 

 65 رقم  ف يم  بن  زنقة  عنوانه(ا) 
العيون   72222  1 الوملة  خط  حي 

املغرب.

السيد سيد اح د باتي عنوانه(ا) 

حي موالي رشيد الشطر الثالث بلوك 

22 رقم 78 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سيد اح د باتي عنوانه(ا) 

حي موالي رشيد الشطر الثالث بلوك 

22 رقم 78 72222 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

24 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/242).

526I

ELHANBALI CONSEILS SARL

   اكست2ا ل ج د

EXTRA  LJD  
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELHANBALI CONSEILS SARL

 BD BRAHIM ROUDANI 20

 LOTISSEMENT 3 MARS

 BERRECHID BP 52 POSTE

 PRINCIPALE BERRECHID،

26100، BERRECHID MAROC

 EXTRA  LJD  اكست2ا ل ج د   

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 129  باب 

الخ يس الصقيه بن فالح  - 22)2) 

الصقيه بن فالح املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

4297
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 مارس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها :    اكست2ا 

.EXTRA  LJD  ل ج د

مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبناء    مسنوعة  االشغال  في 

  Entrepreneur de Travaux divers

.  ou Constructions

عنوان املقر االجس اعي : 129  باب 

الخ يس الصقيه بن فالح  - 22)2) 

الصقيه بن فالح املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : املطلب   عبد  الجعد  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

املطلب   عبد  الجعد  السيد 

بن ع ران  شارع   27 رقم  عنوانه(ا) 

الصقيه بن فالح   (2(22   62 زنقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

املطلب   عبد  الجعد  السيد 

بن ع ران  شارع   27 رقم  عنوانه(ا) 

الصقيه بن فالح   (2(22   62 زنقة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  االبسدائية بالصقيه بن فالح  

19 يونيو 2)2) تحت رقم 79.

527I

»AVIVIA SERVICE«

»AL WAKIL-FROID«
إعالن مسعدد القرارات

»AL WAKIL-FROID«

 Lot Hiba, n°20, 2ème étage,

 El Jadida ، 24000، EL JADIDA

MAROC

»AL WAKIL-FROID« »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 

هيبة، رقم 2)، الطابق الثاني، 

الجديدة - 4222) الجديدة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.12172

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   (2(2 يناير   (2 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

-1 تصويت السيدة مريم ساعي الحق 

للحصة  درهم  ب122  حصة   552

لصائدة السيد ح يد الكانوني و تصويت 

حصة   452 الخسي2ي  توفيق  السيد 

درهم للحصة لصائدة السيد  ب122 

السيد  تعيين   (- الكانوني  ح يد 

ح يد الكانوني ك سي2 للشركة بعد 

اسسقالة السيدة مريم ساعي الحق. 

-2 تغيي2 الشكل القانوني للشركة من 

شركة محدودة املسؤولية الى شركة 

شريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

وحيد.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

ينص  الذي   :1-6-7-1( رقم  بند 

االخافة بشكل الشركة  على مايلي: 

وحصص الشركاء ومسي2 الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة  بساريخ 12 ف23اير 

2)2) تحت رقم )479).

528I

fidexpertise

ZM TRENDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidexpertise

12 زنقة القصرالطابق الخامس 

شقة رقم  12 معارف الدارالبيضاء. 

، 2222)، الدارالبيضاء. املغرب

ZM TRENDING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 

القصر الطابق الخامس املعاريف 

الدارالبيضاء - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

458299

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف23اير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ZM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRENDING

غرض الشركة بإيجاز : تاجر

 ، للسدفئة   ، الصحية  املرافق 

متساوي الحرارة ، العزل الحراري أو 

املدخن الصناعي (مقاول)

الت2كيبات الكهربائية

السكييف والسغليف (بين)

اسسي2اد بالج لة.
زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 

املعاريف  الخامس  الطابق  القصر 

2222) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد زين العابدين مراغ :  1.222 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد زين العابدين مراغ : نقدية 
بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
وفصات ومواطن الشركاء :

مراغ  العابدين  زين  السيد 
حي  الف  بلوك   (85 عنوانه(ا) 
 (2222 خريبكة  بوجنيبة  الداخلة 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
مراغ  العابدين  زين  السيد 
حي  الف  بلوك   (85 عنوانه(ا) 
 (2222 خريبكة  بوجنيبة  الداخلة 

خريبكة املغرب
املسقاني  العالي  عبد  السيد 
الصناعية  املنطقة   57 عنوانه(ا) 
خريبكة   (2222 خريبكة  االمل  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف23اير 2)2) تحت رقم -.
529I

aice compta

BINAYAT CHTAIBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
BINAYAT CHTAIBA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 أح د 
املجاتي إقامة جبال االلب الطابق 
1 رقم 8 حي املعاريف - 2272) 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471165
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BINAYAT CHTAIBA
بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.
عنوان املقر االجس اعي : 12 أح د 
 1 املجاتي إقامة جبال االلب الطابق 
رقم 8 حي املعاريف - 2272) البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : وليد  بلعامرية  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  وليد  بلعامرية  السيد 

عين الشق 2272) البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  وليد  بلعامرية  السيد 

عين الشق 2272) البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 6)7452.
512I

COSI CONSULTING

COSI CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COSI CONSULTING
 41R HOCEIMA RCE

 BENZAKOUR APT3 FES ،
22252، فاس املغرب

 COSI CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 41 الطابق 
2 إقامة بنزاكور شارع الحسي ة  

فاس 22252 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 COSI  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.CONSULTING
مراقبة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

التسيي2 و نظم املعلومات.
عنوان املقر االجس اعي : 41 الطابق 
2 إقامة بنزاكور شارع الحسي ة  فاس 

22252 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : سبتي  لطصي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سبتي  لطصي  السيد 
طريق   2 زنقة البوعنانية الشقة   1(

اي وزار  22252 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  سبتي  لطصي  السيد 
طريق   2 زنقة البوعنانية الشقة   1(

اي وزار  22252 فاس املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   2( بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 227).

511I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE AFRAH EL MJIED SNC

شركة السضامن

قصل السصصية

EL MAQHOR ABDELHAK

شارع الصداء تجزئة س ي2ة تاونات  

24222  املغرب تاونات، 24222، 

تاونات املغرب

STE AFRAH EL MJIED SNC شركة 

السضامن

وعنوان مقرها اإلجس اعي : طريق 

فاس حي اوالد سعيد تاونات - 

24222 تاونات املغرب.

قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.9(9

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تقرر حل  12 غشت  املؤرخ في 

STE AFRAH EL MJIED SNC شركة 

 62.222 رأس الها  مبلغ  السضامن 

اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 

تاونات  طريق فاس حي اوالد سعيد 

ل-  نتيجة  املغرب  تاونات   24222  -

غياب أي رقم معامالت.

- عدم تحقيق أي ربح.

و عين:

و  املجيد  ادريس   السيد(ة)  

اوالد  حي  فاس  طريق  عنوانه(ا) 

سعيد تاونات 24222 تاونات املغرب 

ك صصي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

طريق  وفي   (2(2 غشت   12 بساريخ 

فاس حي اوالد سعيد تاونات - 24222 

تاونات املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

27 شتن23  بساريخ  االبسدائية بساونات  

2)2) تحت رقم 2)/28).

51(I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

LATELIER ZSY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.1(

FES ، 30000، FES MAROC

LATELIER ZSY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 26 

شارع ابن الخطيب اقامة مرنة مسجر 
رقم 15 فاس - 22222 فاس امل لكة 

املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62522

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   29

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LATELIER ZSY

بيع شراء   : غرض الشركة بإيجاز 

و  اإلست2اد   - بالسقسيط  األثواب 

السصدير.
 26 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

شارع ابن الخطيب اقامة مرنة مسجر 
رقم 15 فاس - 22222 فاس امل لكة 

املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
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بنعبدهللا  سطاوني  السيد زكرياء 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
بنعبدهللا  سطاوني  السيد زكرياء 
تابت  بن  جنان  زنقة   1 عنوانه(ا) 
فاس   22222 اقامة الصردوس فاس 

امل لكة املغربيةذ.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
بنعبدهللا  سطاوني  السيد زكرياء 
تابت  بن  جنان  زنقة   1 عنوانه(ا) 
فاس   22222 اقامة الصردوس فاس 

امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   21 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 215).
512I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE ABRIJA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شارع الصداء تجزئة س ي2ة تاونات  
24222  املغرب تاونات، 24222، 

تاونات املغرب
STE ABRIJA SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

تدغين رقم 72 تركيست الحسي ة - 
24222 تاونات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 42
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ABRIJA SARL AU
غرض الشركة بإيجاز : - بيع قطع 

الغيار .
- ميكانيك.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - 72 تركيست الحسي ة  تدغين رقم 

24222 تاونات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
االدري�صي  الواحد  عبد  السيد 
البوزيدي :  1.222 حصة بقي ة 122 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
االدري�صي  الواحد  عبد  السيد 
 6(222 ناظور  عنوانه(ا)  البوزيدي 

ناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
االدري�صي  الواحد  عبد  السيد 
 6(222 ناظور  عنوانه(ا)  البوزيدي 

ناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  بسارجيست   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 1622.

514I

كابيني كونسيلسينك رحاب

DONKIB CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

كابيني كونسيلسينك رحاب
8 شارع خريبكة اقامة دار م23وكة 

الطابق 4 الشقة 2) ، 52)2)، الدار 
البيضاء املغرب

DONKIB CAR SARL   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 
العطور زنقة 8 ع ارة 9 الرقم 

)6 سيدي مومن - 2422) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.  DONKIB CAR SARL
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 6( الرقم   9 ع ارة   8 زنقة  العطور 
سيدي مومن - 2422) الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 (.522   : شكران  دنيا  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
  : بنغزواني  بوشعيب  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   (.522

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  شكران  دنيا  السيدة 
يامنة  و  نصر  تجزئة  اعس اد  اقامة 
55 شارع مح د بالصريج شقة  ع ارة 
البيضاء  الدار   (2422 م   س   12

املغرب.
بنغزواني  بوشعيب  السيد 
عنوانه(ا) تجزئة عطور زنقة 8 ع ارة 
2422) الدار  6 سيدي مومن  9 رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  شكران  دنيا  السيدة 
يامنة  و  نصر  تجزئة  اعس اد  اقامة 
55 شارع مح د بالصريج شقة  ع ارة 
البيضاء  الدار   (2422 م   س   12

املغرب

بنغزواني  بوشعيب  السيد 

عنوانه(ا) تجزئة عطور زنقة 8 ع ارة 

2422) الدار  6 سيدي مومن  9 رقم 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )74497.

516I

Advanced Finance Consulting

HYGIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Advanced Finance Consulting

رحال مسكيني برج الياقوت بناية 

ب رقم 16 ، 2222)، الدار البيضاء 

امل لكة املغربية

HYGIO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ملسقى 

زنقة موزار و شارع انصا، إقامة لپوتي 

پارادي، الطابق 7 - 2222) الدار 

البيضاء امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471199

 28 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 شتن23 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HYGIO

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وح اية  النظافة  منسجات  وتص يم 

الصحة.
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ملسقى   : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة موزار و شارع انصا، إقامة لپوتي 
الدار   (2222  -  7 الطابق  پارادي، 

البيضاء امل لكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د أنس لحلو :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد مح د أنس لحلو عنوانه(ا) 
الطابق   ، بويبالن  جبل  شارع   5
الدار   (2222 ، حي راسين   الخامس 

البيضاء امل لكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
بنكعيش  الرحيم  عبد  السيد 
 ، تجزأة سياد   ،  5(2 رقم  عنوانه(ا) 

2)142  القنيطرة امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745248.

517I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

STAMAFRICA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

STAMAFRICA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 
البلطة الرقم 47 حي املح دي، 

تجزئة لعلج الخي2 - 62222 وجدة 
امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
25511

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.STAMAFRICA
أداء   *  : بإيجاز  الشركة  غرض 
ج يع أع ال تشييد املباني والهندسة 
املدنية والهياكل الهندسية والصرف 

الصحي واألع ال البيئية.
* القيام بأشغال السجزئة

املج عات  لبناء  األرا�صي  شراء   *
العقارية أو الوحدات السكنية.

* البناء ، على أرض م لوكة لها أو 
سيسم حيازتها من أجل تشييد مباني 
أو  السجاري  أو  السكني  لالسسخدام 
أو  للبيع  املعدة  أو  اإلداري  أو  املنهي 

اإليجار..
طريق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املح دي،  حي   47 الرقم  البلطة 
وجدة   62222  - الخي2  لعلج  تجزئة 

امل لكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 (52   : سينا  اسالمي  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 (52   : السيد يحياوي مصطصى 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد بوغيدة انيس :  52) حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
  : الحكيم  توفيق  بوكرين  السيد 
52) حصة بقي ة 122 درهم للحصة
السيدة اسالمي سينا : 52) بقي ة 

5.222) درهم.
 (52  : مصطصى  يحياوي  السيد 

بقي ة 5.222) درهم.
السيد بوغيدة انيس : 52) بقي ة 

5.222) درهم.
 : الحكيم  توفيق  بوكرين  السيد 

52) بقي ة 5.222) درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سينا  اسالمي  السيدة 
 62222  17 شارع مح د القري رقم 

وجدة امل لكة املغربية.
مصطصى  يحياوي  السيد 
عنوانه(ا) زنقة فاس رقم 12 62222 

أحصي2 امل لكة املغربية.
عنوانه(ا)  انيس  بوغيدة  السيد 
 (7 ظهر املحلة تجزئة الصسح زنقة ب 
رقم 2 62222 وجدة امل لكة املغربية.
الحكيم  توفيق  بوكرين  السيد 
عبد  زنقة  املح دي  الحي  عنوانه(ا) 
 62222  51 الح يد بن باديس رقم 

وجدة امل لكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الحكيم  توفيق  بوكرين  السيد 
عبد  زنقة  املح دي  الحي  عنوانه(ا) 
 62222  51 الح يد بن باديس رقم 

وجدة امل لكة املغربية
مصطصى  يحياوي  السيد 
عنوانه(ا) زنقة فاس رقم 12 62222 

أحصي2 امل لكة املغربية
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1849.

5((I

CAJUCOM

CONFISERIE SEMLALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAJUCOM
 GR C ETG 2 APT 4 HAY 17
 ENNOUR CASABLANCA ،

20700، CASABLANCA MAROC
CONFISERIE SEMLALI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
أح د املجاطي الطابق األول رقم 

8 املعاريف البيضاء - 2272) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

464899

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CONFISERIE SEMLALI

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسسلزمات األفراح.
زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 

 8 أح د املجاطي الطابق األول رقم 

الدار   (2272  - البيضاء  املعاريف 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد الطيب الس اللي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الس اللي  الطيب  السيدة 

درب الصسح شارع ف رقم  عنوانه(ا) 

البيضاء  الدار  املح دي  الحي   197

2572) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الطيب الس اللي عنوانه(ا) 

الحي   197 درب الصسح شارع ف رقم 

املح دي الدار البيضاء 2572) الدار 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 728792.

5(6I
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FIGEC

SINGLE FIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIGEC

 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،

AGADIR MAROC

SINGLE FIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 11 

بلوك ج2 حي الداخلة - 82222 

اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

44221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SINGLE FIN

نادي   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ركوب االمواج.
 11 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

 82222  - الداخلة  حي  ج2  بلوك 

اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 242   : شكيب  بوسكو  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

فايس  يان  سيبستيان  السيد 

 122 حصة بقي ة   222   : فهيون  

درهم للحصة .

  : فهيون  موك  جي2وم  السيد 

222 حصة بقي ة 122 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  شكيب  بوسكو  السيد 

رقم 9 بلوك ج2 حي الداخلة 82222 

اكادير املغرب.

فايس  يان  سيبستيان  السيد 

شارع املحيط   4 عنوانه(ا)  فهيون  

دار  تجزئة  ف4  شقة   االطل�صي 

البيضاء  الدار   (2222 الصوينية 

املغرب.

فهيون  موك  جي2وم  السيد 

طريق ازمور ع ارة بوينت  عنوانه(ا) 

البيضاء  الدار   (2222 رومانو  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  شكيب  بوسكو  السيد 

رقم 9 بلوك ج2 حي الداخلة 82222 

اكادير املغرب

فايس  يان  سيبستيان  السيد 

شارع املحيط   4 عنوانه(ا)  فهيون  

دار  تجزئة  ف4  شقة   االطل�صي 

البيضاء  الدار   (2222 الصوينية 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   21 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 96228.

5(7I

مكسب الرياني لل حاسبة

كفاءات طرافو
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكسب الرياني لل حاسبة

شارع مح د داود رقم22)  تطوان ، 

92242، تطوان املغرب

كصاءات طرافو  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مو�صى ابن نصي2 إقامة مو�صى ابن 

نصي2 رقم 7 الطابق األول رقم ) - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127249

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : كصاءات 

طرافو .

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة للبناء.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ابن  مو�صى  إقامة  نصي2  ابن  مو�صى 

 -  ( الطابق األول رقم   7 نصي2 رقم 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : الصياد  السيد حسين 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الصياد عنوانه(ا)  السيد حسين 

نيكرو   كابو  طريق  املنبت  شارع 

92152 مرتيل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الصياد عنوانه(ا)  السيد حسين 

نيكرو   كابو  طريق  املنبت  شارع 

92152 مرتيل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   21 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 4))4.

5(8I

ACCOMPT CONSULTING

 SET EXTINCTEURS
MAGHRIB

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD MOHAMED ABDOU N° 18
 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME
 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC
 SET EXTINCTEURS MAGHRIB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اكدال 
E 25 سيدي يحيى (محل) - 62222 

وجدة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
25449

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SET  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EXTINCTEURS MAGHRIB
طصايات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الحريق 
افالح و تركيب طصايات الحريق.

عنوان املقر االجس اعي : حي اكدال 
 62222  - (محل)  E (5 سيدي يحيى 

وجدة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 62.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 SET EXTINCTEURS الشركة 
بقي ة  حصة   MAGHRIB  :  622

122 درهم للحصة .
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 SET EXTINCTEURS الشركة 

 62.222 بقي ة   MAGHRIB : 622

درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ياسين هرما�صي  عنوانه(ا) 

حي اكدال زنقة نعامة رقم 5) سيدي 

يحيى  62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ياسين هرما�صي  عنوانه(ا) 

حي اكدال زنقة نعامة رقم 5) سيدي 

يحيى  62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (4 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1765.

5(9I

مكسب الرياني لل حاسبة

مودن شوب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الرياني لل حاسبة

شارع مح د داود رقم22)  تطوان ، 

92242، تطوان املغرب

مودن شوب شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مو�صى ابن نصي2 إقامة مو�صى ابن 

نصي2 رقم 7 الطابق األول رقم ) - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

مودن   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

شوب.

البيع عن   : غرض الشركة بإيجاز 

طريق االنت2نيت.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ابن  مو�صى  إقامة  نصي2  ابن  مو�صى 

 -  ( الطابق األول رقم   7 نصي2 رقم 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيدة سكينة املودن 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة سكينة املودن عنوانه(ا) 

الحي االداري  شارع املسي2ة الخضراء 

شصشاون 91222 شصشاون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة سكينة املودن عنوانه(ا) 

الحي االداري  شارع املسي2ة الخضراء 

شصشاون 91222 شصشاون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   21 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22421).

521I

MOORISH

RASEN COM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إضافة تس ية تجارية أو شعار 

MOORISH

 AV LALLA YACOUT 5 EME 29

ETG APPT D ، 20000، الدار 

maroc البيضاء

RASEN COM »شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«

 IMM :وعنوان مقرها االجس اعي

 N 12 RDC RUE EL GHADFA

MAARIF  - 20080 الدار البيضاء 

املغرب.

»إضافة تس ية تجارية أو شعار«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.289451

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   (2(2 يوليوز   28 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

CAKE& COOKIES BY R.S

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 1( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم ))8)74.

52(I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

SMART HRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.1(

FES ، 30000، FES MAROC

SMART HRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 44 شارع 

مح د السالوي فاس - 22222 فاس 

امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62541

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SMART HRI

م ثل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجاري - اإلست2اد و السصدير - مصوض 

السلع.

44 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

مح د السالوي فاس - 22222 فاس 

امل لكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد معاد اإلدري�صي الخ لي�صي :  

122 حصة بقي ة 122 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد معاد اإلدري�صي الخ لي�صي 

عنوانه(ا) شارع مح د اليزيدي اقامة 

2شقة  الطلبق  ج  بلوك  األندلس 

امل لكة  تطوان   92222 تطوان   12

املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد معاد اإلدري�صي الخ لي�صي 

ج  بلوك  األندلس  اقامة  عنوانه(ا)  

 92222 تطوان   12 2شقة  الطلبق 

تطوان امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   21 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 219).

524I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

WYCONE SALHANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد ع ارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
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WYCONE SALHANE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 95 
تجزئة االمل  - 45822 تنغي2 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. WYCONE SALHANE
مقاولة   *  : غرض الشركة بإيجاز 
االتصال  مسارات  فيانة  أو  بناء 

واألنابيب واملياه والصرف الصحي
* البناء واالشغال املخسلصة 

* املساومة  .
 95 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

تجزئة االمل  - 45822 تنغي2 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد فلحان ياسين  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد فلحان ياسين  عنوانه(ا) 

59 حي تيشكا  45822 تنغي2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد فلحان ياسين  عنوانه(ا) 

59 حي تيشكا   45822 تنغي2 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  بتنغي2   االبسدائية 

2)2) تحت رقم -.

525I

موثق

LARZE BOIS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

موثق

4 شارع عالل بن عبد هللا مقهى 

اسوان، 22222، فاس املغرب

larze bois sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قطعة ) 

مسجر 2) تجزئة الداليا 1 ابن سودة  

- 22222 فاس املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(81(5

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (219 دجن23   (6 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ابن  ع ر  (ة)  السيد  تصويت 

الخياط زكاري  122 حصة اجس اعية 

من أفل 1.122 حصة لصائدة  السيد 

بساريخ  سعد ابن الخياط زكاري   (ة) 

6) دجن23 219).

ابن  ع ر  (ة)  السيد  تصويت 

الخياط زكاري  122 حصة اجس اعية 

من أفل 1.122 حصة لصائدة  السيد 

(ة) طه ابن الخياط زكاري  بساريخ 6) 

دجن23 219).

ابن  ع ر  (ة)  السيد  تصويت 

الخياط زكاري  122 حصة اجس اعية 

من أفل 1.122 حصة لصائدة  السيد 

(ة) فاط ة الزهراء ابن الخياط زكاري  

بساريخ 6) دجن23 219).

تصويت السيد (ة) ع ر ابن الخياط 

من  اجس اعية  حصة   (22 زكاري  

أفل 22).1 حصة لصائدة  السيد (ة) 

ليلى فلواني بساريخ 6) دجن23 219).

ابن  ع ر  (ة)  السيد  تصويت 

الخياط زكاري  122 حصة اجس اعية 

من أفل 1.122 حصة لصائدة  السيد 

(ة) مح د ابن الخياط زكاري  بساريخ 

6) دجن23 219).

ابن  ع ر  (ة)  السيد  تصويت 
الخياط زكاري  122 حصة اجس اعية 
من أفل 1.122 حصة لصائدة  السيد 
(ة) عصام ابن الخياط زكاري  بساريخ 

6) دجن23 219).
ابن  ع ر  (ة)  السيد  تصويت 
الخياط زكاري  122 حصة اجس اعية 
من أفل 1.122 حصة لصائدة  السيد 
(ة) زهي2 ابن الخياط زكاري  بساريخ 6) 

دجن23 219).
ابن  ع ر   (ة)  السيد  تصويت 
الخياط زكاري  122 حصة اجس اعية 
من أفل 1.122 حصة لصائدة  السيد 
بساريخ  (ة) جالل ابن الخياط زكاري  

6) دجن23 219).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يناير   27 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 2)/75.

526I

CAJUCOM

CASA CITY SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CAJUCOM
 GR C ETG 2 APT 4 HAY 17
 ENNOUR CASABLANCA ،

20700، CASABLANCA MAROC
CASA CITY SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 
السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي 911 بلوك 
22 شارع ر�صى جديرة  - 2452) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.192122

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
2)2) تقرر حل  )1 ف23اير  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    CASA CITY SERVICES
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي 911 بلوك 22 شارع 
ر�صى جديرة  - 2452) الدار البيضاء 
املغرب نتيجة ل : إيقاف كلي للنشاط.

و حدد مقر السصصية ب 911 بلوك 
22 شارع ر�صى جديرة  - 2452) الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(ة) نجيب  كرمة و عنوانه(ا) 
إقامة ديار الرح ة ع ارة 7) شقة )) 
الدار   (7((2 اوالد اح د دار بوعزة 
البيضاء املغرب ك صصي (ة) للشركة.
و  السايح  فباح   السيد(ة) 
الرح ة ع ارة  ديار  إقامة  عنوانه(ا) 
اوالد اح د دار بوعزة   (( شقة   (7
املغرب  البيضاء  الدار   (7((2

ك صصي (ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 2)2) تحت رقم 4)7262.

527I

AL HUDA CONSEIL SARL

DOMAINE MHAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شارع مح د الزرقطوني اقامة 

كوثر الشقة 9 ، 22222، فاس 
املغرب

DOMAINE MHAYA شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7)) شارع 
الحسن الثاني  - 22222 الباط 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.52545

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 22 يناير 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»7)) شارع الحسن الثاني  - 22222 
الباط املغرب« إلى »تعاونية العباسية 
 - القصي2   القروية  الج اعة  سابقا 

22222 عين تاوجطات  املغرب«.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 588).

528I

H.A.N TRADE AND DISTRIBUTION

 H.A.N TRADE AND

DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 H.A.N TRADE AND

DISTRIBUTION

 Bd Abdeloumen N°5 RDC ,(2(

 202, Bd Abdeloumen N°5 RDC،

20230، CASABLANCA MAROC

 H.A.N TRADE AND

DISTRIBUTION  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 Bd Abdeloumen N°5 ,(2(

 RDC CASABLANCA 20230

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471179

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 H.A.N : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. TRADE AND DISTRIBUTION

الغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

من الشركة في املغرب و / أو في الخارج 

، بشكل مباشر أو غي2 مباشر ، لنصسها 

و / أو ألطراف ثالثة:

وشراء  وتوزيع  وتغليف  تسويق 
ج يع  وتصدير  واسسي2اد  وبيع 

املنسجات الغذائية.
توزيع وشراء وبيع ج يع املنسجات 

واملواد من أي نوع ؛
اسسي2اد وتصدير ج يع املنسجات 
واملواد  واألجهزة  واألفناف  والسلع 

بغض النظر عن طبيعتها أو منشئها.
نقل ج يع البضائع .

املشاركة في ج يع األشكال ب ا في 
االتحادات  ج يع  في  االندماج  ذلك 
والشركات والج عيات أو مج وعات 
املصالح األخرى التي تم إنشاؤها أو 

التي سيسم إنشاؤها
املعامالت  ج يع   ، أعم  وبشكل 
أو  املالية  أو  الصناعية  أو  السجارية 
تكون  قد  التي  العقارية  أو  املنقولة 
مرتبطة بشكل مباشر أو غي2 مباشر أو 
مصيدة لغرض الشركة أو بأي غرض 
مشابه أو مرتبط أو يحس ل أن تسهل 

تطويره أو تنصيذه..
 : االجس اعي  املقر  عنوان 
 Bd Abdeloumen N°5  ,(2(
 RDC CASABLANCA (2(22

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد الرسام نورالدين :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد الرسام نورالدين عنوانه(ا) 
تجزئة النسيم حي النسيم ع ارة 9)1 
رقم )2 22)2) الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الرسام نورالدين عنوانه(ا) 
تجزئة النسيم حي النسيم ع ارة 9)1 
رقم )2 22)2) الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 45)19.

529I

Finconseil

 PROSPECTS FOR
INVESTMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Finconseil
 bd zerktouni ، 20200، 142

casablanca maroc
 PROSPECTS FOR INVESTMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 شارع 

الال ياقوت الدور ) رقم 69 - 22)2) 
الدار البيضاء امل لكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   ((
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
.PROSPECTS FOR INVESTMENT
تص يم   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بج يع  الري  معدات  وتركيب  وبناء 

أنواعها..
61 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
الال ياقوت الدور ) رقم 69 - 22)2) 

الدار البيضاء امل لكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 222   : شعيب  ال23اني  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد ال23اني رشيد :  722 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  شعيب  ال23اني  السيد 
 19 شقق   8 سيلة الجديدة مبنى   1

2222) الجديدة امل لكة املغربية.

 5 السيد ال23اني رشيد عنوانه(ا) 

شقة بالدور االول ن ) بولصارد مح د 

5 2222) الجديدة امل لكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  شعيب  ال23اني  السيد 

 19 شقق   8 سيلة الجديدة مبنى   1

2222) الجديدة امل لكة املغربية

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

542I

CADES SARL

JEFILMS SARLAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

JEFILMS SARLAU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي )12شارع 

بورجون ، الطابق الخامس ، شقة 
رقم 17 ، الدار البيضاء - 22)2) 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(76122

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تم   (2(2 غشت   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 12.222« أي من  درهم«   (22.222«

عن  درهم«   222.222« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

744945- رقم  تحت   (2(2 شتن23 

.19152

54(I
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الحسين فاضيل

R2A GROUPE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الحسين فاضيل

شقة رقم 25 حي االزدهار 9-75 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب

R(A GROUPE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكسب 
رقم 15, املج ع املنهي تجزئة رقم ) 

شارع عالل الصا�صي, إقامة حرف ب, 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1262(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 R(A  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GROUPE

مركز   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اتصال.

مكسب   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 ( املج ع املنهي تجزئة رقم   ,15 رقم 

إقامة حرف ب,  شارع عالل الصا�صي, 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ادم بوعبابو :  242 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
السيدة  ملياء رشيد :  222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 222   : السيد عبد الهادي اوزياد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   بوعبابو  ادم  السيد 
بلوك 124 رقم 88 حي الشرف اكادير 

82222  اكادير املغرب.
حي  رشيد عنوانه(ا)  السيدة ملياء 

شيشاوة    41222 شيشاوة   االمل 

املغرب.

اوزياد  الهادي  عبد  السيد 

رقم42)  الف   2 املسي2ة  عنوانه(ا)  

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  بوعبابو  ادم  السيد 
بلوك 124 رقم 88 حي الشرف اكادير 

82222  اكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   22 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 72)5.

542I

COMPTASIG

   GROUPE SCOLAIRE PRIVEE
LA  MISSSION DU GHARBE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

COMPTASIG

حي  السالم بلوك 14 رقم ) سيدي 

سلي ان ، 22)14، سيدي سلي ان 

املغرب

  GROUPE SCOLAIRE PRIVEE   LA

MISSSION DU GHARBE

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  تجزئة 

مرجان رقم 26 - 22)14 سيدي 

سلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(927

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   28

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

  GROUPE SCOLAIRE PRIVEE   LA

. MISSSION DU GHARBE

مؤسسة   : غرض الشركة بإيجاز 

للسعليم األولي الخصو�صي .

تجزئة    : االجس اعي  املقر  عنوان 

سيدي   14(22  -  26 رقم  مرجان 

سلي ان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 952   : أح د  السسة  ابو  السيد 

حصة بقي ة 95.222 درهم للحصة .

 52   : السسة حبيبة  ابو  السيدة 

حصة بقي ة 5.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ابو السسة أح د عنوانه(ا) 

فرنسا 722)9 فرنسا فرنسا.

حبيبة   السسة  ابو  السيدة 
عنوانه(ا) حي  اللي ون بلوك 12 رقم 

24  22)14 سيدي سلي ان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

حبيبة   السسة  ابو  السيدة 
عنوانه(ا) حي  اللي ون بلوك 12 رقم 

24  22)14 سيدي سلي ان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسيدي سلي ان  بساريخ 6) 

غشت 2)2) تحت رقم 2)2)/148.

544I

fiduazizi

AJTAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

fiduazizi

شارع ع ر املخسار حي القدس شارع 

ع ر املخسار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

AJTAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 BD EL وعنوان مقرها اإلجس اعي

 HOUSSAINE IBN OUAKID

 N°1945 HAY EL AAOUDA -

.70000 LAAYOUNE MAROC
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.7679

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

رفع  تم   (216 ماي   18 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال 

»922.222 درهم« أي من »122.222 

عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ماي   19 بساريخ  بالعيون   االبسدائية 

216) تحت رقم 216)/841.

545I

IFCOF

فول سيرفيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

IFCOF

 AVENUE MOHAMED 6

 ERAC CENTRE IMM G2 APPT

 7 CASABLANCA ، 20550،

casablanca MAROC

فول سي2فيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي فيال 

ب) تجزئة كنز دار بوعزة - 2222) 

البيضاء املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(92265

العام  الج ع  ب قس�صى 
يوليوز   16 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   (2(2

درهم«   922.222« قدره  ب بلغ 

إلى  درهم«   1.222.222« من  أي 

طريق  عن  درهم«   12.222.222«

الشركة  ديون  مع  مقافة  إجراء    :

املحددة املقدار و املسسحقة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ البيضاء   بالدار   السجارية 
 9) يوليوز 2)2) تحت رقم 741477.
547I

FIRST EXPERTISE

 TRENDY SUNGLASSES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIRST EXPERTISE
 BD MOHAMMED V 2-658

 RESIDENCE ZINE EL MAHABA
 ،N°304 - 3ème  ETAGE، 20500

الدار البيضاء املغرب
 TRENDY SUNGLASSES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 زنقة 
شاتيال الطابق األر�صي الدارالبيضاء 

- 2242) الدارالبيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

465657
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRENDY SUNGLASSES SARL
: تسويق و  غرض الشركة بإيجاز 

توزيع الساعات و النظارات .
زنقة   11  : عنوان املقر االجس اعي 
شاتيال الطابق األر�صي الدارالبيضاء - 

2242) الدارالبيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 (22   : زينب  الساهلي  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
822 حصة    : السيد خي2ان نبيل 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة الساهلي زينب عنوانه(ا) 

حسام  إقامة  مارس   ( شارع   48

الدارالبيضاء   (2522  4 الطابق 

املغرب.

  48 السيد خي2ان نبيل عنوانه(ا) 

شارع ) مارس إقامة حسام الطابق 4 

2522) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 48 السيد خي2ان نبيل عنوانه(ا) 

شارع ) مارس إقامة حسام الطابق 4 

2522) الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 5)7295.

548I

CABINET CADRE CONSEIL

 LIVRAISON OUARZAZATE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 LIVRAISON OUARZAZATE

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي س 124 

حي املح دي ورزازات. - 45222  

ورزازات. املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12982

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 LIVRAISON OUARZAZATE

.SARL

- توفيل   : غرض الشركة بإيجاز 

منزلي.

- خدمات السنظيف املسعددة.

- مضارب..

 124 : س  عنوان املقر االجس اعي 

  45222  - ورزازات.  املح دي  حي 

ورزازات. املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

السيد حدادي فالح الدين :  522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : مسسعيد  اي ن  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

الدين  فالح  حدادي  السيد 
عنوانه(ا) رقم 9) حي املنصور الدهبي 

ورزازات 45222  ورزازات املغرب.

عنوانه(ا)  مسسعيد  اي ن  السيد 

ورزازات    (9 رقم  السضامن  حي 

45222 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الدين  فالح  حدادي  السيد 
عنوانه(ا) رقم 9) حي املنصور الدهبي 

ورزازات 45222  ورزازات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات  بساريخ 27 شتن23 

2)2) تحت رقم 589.

549I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

SOCIÉTÉ BREAD SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS

MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE
 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
  SOCIÉTÉ BREAD SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 
الكريم الخطابي الطابق الثاني اقامة 
بن و�صى الكواش م.ج - 22222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62611

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SOCIÉTÉ BREAD SARL AU
االسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 
والسصدير، السجارة العامة، و خياطة 

املالبس..
عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 
الكريم الخطابي الطابق الثاني اقامة 
بن و�صى الكواش م.ج - 22222 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : رغام   يوسف  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
 9 السيد يوسف رغام عنوانه(ا) 
تجزئة الوئام الشقة 5 طريق اي وزار 

22252 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوانه(ا)  االكحل   فؤاد  السيد 

تي2ينداد  زنقة  رشيد  موالي  شارع 

تجزئة هشام رقم 9 الزهور 1 22262 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 262).

552I

موثق

LARZE BOIS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

موثق

4 شارع عالل بن عبد هللا مقهى 

اسوان، 22222، فاس املغرب

larze bois sarl  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي فطعة ) 

مسجر 2) تجزئة الدالية 21 بنسودة 

- 22222 فاس املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(81(5

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

219) تم تعيين  6) دجن23  املؤرخ في 

مسي2 جديد للشركة السيد(ة) فلواني 

ليلى  ك سي2 آخر

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   27 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/75.

551I

BEST ACTIONS COMPTA

OMARMAROC TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEST ACTIONS COMPTA

 BP : 2881 POSTE PRINCIPAL

 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 OMARMAROC TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 492 

الطابق األول ا، رقم 2 املنطقة 

الصناعية سيدي غانم مراكش  - 

42222 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

126222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OMARMAROC TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع نيابة عن الغي2..
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
املنطقة   2 الطابق األول ا، رقم   492

 - مراكش   غانم  سيدي  الصناعية 

42222 مراكش املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

السيد ع ر الراجي  :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ع ر الراجي  عنوانه(ا) دوار 

مراكش     (22 أشعوف العزوزية رقم 

42222 مراكش  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ع ر الراجي  عنوانه(ا) دوار 

مراكش    (22 أشعوف العزوزية رقم 

42222 مراكش  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115148.

55(I

 CENTRE مركز السعلم و السكوين للغات و املعلوميات

 D’APPRENTISSAGE DE FORMATION DE

LANGUES ET D’INFORMATIQUE- CAFLI

مركز السعلم و السكوين للغات 
و املعلوميات

 CENTRE 
 D›APPRENTISSAGE ET DE
 FORMATION LANGUES ET

INFORMATIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز السعلم و السكوين للغات 
 CENTRE و املعلوميات

 D›APPRENTISSAGE DE
 FORMATION DE LANGUES ET

D›INFORMATIQUE- CAFLI
ع ارة الجزيرة طريق تاوي ة،الطابق 

األول،مكسب رقم )،الناضور ، 
222)6، الناضور املغرب

مركز السعلم و السكوين للغات 
 CENTRE و املعلوميات

 D›APPRENTISSAGE ET DE
 FORMATION LANGUES ET
INFORMATIQUE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 
الجزيرة طريق تاوي ة،الطابق 
األول،مكسب رقم ) - 222)6 

الناضور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(2429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (8
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

مركز   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

السعلم و السكوين للغات و املعلوميات 

 CENTRE D’APPRENTISSAGE ET

 DE FORMATION LANGUES ET

.INFORMATIQUE

الت2بية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والسكوين،تعليم اللغات واملعلوميات.

ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تاوي ة،الطابق  طريق  الجزيرة 

 6(222  -  ( رقم  األول،مكسب 

الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

حي  السيدة مليكة زالغ عنوانه(ا) 

 6(72( )2،سلوان  تاوريرت بوسسة 

الناضور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي  السيدة مليكة زالغ عنوانه(ا) 

 6(72( )2،سلوان  تاوريرت بوسسة 

الناضور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 8) غشت 

2)2) تحت رقم 7)9).

554I

cabinet ermes sarl

SOCIETE AZAYLA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet ermes sarl

 av prince heritier imm ahram

 n°04 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

 SOCIETE AZAYLA SARL
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم ) زنقة 

سبو حومة الشريور الطابق السصلي 

ج افيلة.  - 92252 افيلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

889

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف23اير   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE AZAYLA SARL

تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق..
 ( رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق  الشريور  حومة  سبو  زنقة 

افيلة   92252  - السصلي ج افيلة.  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الس اللي جالل :  52 حصة 

بقي ة 1.222 درهم للحصة .

السيد الس اللي طارق :  52 حصة 

بقي ة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد الس اللي جالل عنوانه(ا) 
 92252 افيلة.    ( رقم  سبو  زنقة 

افيلة املغرب.

السيد الس اللي طارق عنوانه(ا) 

شارع الي2موك رقم 1 افيلة.  92252 

افيلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الس اللي جالل عنوانه(ا) 
 92252 افيلة.    ( رقم  سبو  زنقة 

افيلة املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   12 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم -.

555I

FIDUCIAIRE IBN ROCHD

AGRI BATAH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE IBN ROCHD
شارع الحسن الثاني رقم 81 حي 
 avenue سيطا سوق السبت

 hassan 2 n°81 cité suta souk
sebt، 23550، سوق السبت املغرب

AGRI BATAH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الوئام الرقم 12 سوق السبت - 

2552) سوق السبت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
142

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 AGRI  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.BATAH
بيع   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

املعدات الصالحية و الصناعية
بيع وتركيب املعدات واللوحات   -

الش سية
- تصدير و اسسي2اد.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - السبت  سوق   12 الرقم  الوئام 

2552) سوق السبت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : عبد هللا  باطح  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عبد هللا  باطح  السيد 

ضيعة ياسين اوالد الجابري ج اعة 

السبت  سوق   (2552 نافر  اوالد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  عبد هللا  باطح  السيد 

ضيعة ياسين اوالد الجابري ج اعة 

السبت  سوق   (2552 نافر  اوالد 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بسوق السبت اوالد الن ة  

بساريخ 27 شتن23 2)2) تحت رقم 95.

556I

cabinet ermes sarl

 SOCIETE NAILI SHEOLS

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet ermes sarl

 av prince heritier imm ahram

 n°04 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

 SOCIETE NAILI SHEOLS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1227 - 2  

حي العوامة ) تجزئة ب طنجة. - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127189

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE NAILI SHEOLS SARL

- فناعة   : غرض الشركة بإيجاز 

األحذية.

- إنساج وتسويق وتوزيع األحذية.

 -  1227  : عنوان املقر االجس اعي 

 - تجزئة ب طنجة.   ( 2  حي العوامة 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد النايلي ادريس :  42 حصة 

بقي ة 1.222 درهم للحصة .

22 حصة    : السيد النايلي مح د 

بقي ة 1.222 درهم للحصة .

حصة   22   : السيد النايلي ايوب 

بقي ة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ادريس  النايلي  السيد 

طنجة  اللغ يش  ظهر  العوامة  حي 

92222 طنجة املغرب.

عنوانه(ا)  مح د  النايلي  السيد 

طنجة  اللغ يش  ظهر  العوامة  حي 

92222 طنجة املغرب.

السيد النايلي ايوب عنوانه(ا) حي 

العوامة ظهر اللغ يش طنجة 92222 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  ادريس  النايلي  السيد 

طنجة  اللغ يش  ظهر  العوامة  حي 

92222 طنجة املغرب

عنوانه(ا)  مح د  النايلي  السيد 

طنجة  اللغ يش  ظهر  العوامة  حي 

92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (5 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم -.

558I
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EXPERTS CONSULTING KHALSI

PYTHAGORE HIGH CENTER
إعالن مسعدد القرارات

EXPERTS CONSULTING KHALSI

 APPT N 1 AVENUE 1 RUE 56

 TOULAL MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

 PYTHAGORE HIGH CENTER

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 

12 شارع مح د السادس ع ارة 

9 تجزئة ريزانا مكناس - - مكناس 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.4(281

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   (2(2 يونيو   (( املؤرخ في 

القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 

بنعبد  يوسف  السيد  فوت  مايلي: 

النبي ج يع حصصه املقدرة ب 52) 

للسيدة عورة سعاد ليصبح  حصة، 

بذلك رأس ال الشركة موزع كالسالي 

752 حصة  و  : السيدة عورة سعاد 

السيدة عورة عائشة .752 حصة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

اسسقالة  السيد يوسف بنعبد النبي و 

تعيين السيد عورة بدر الدين ك سي2 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي:  تعيين السيد عورة بدر الدين 

ك سي2 للشركة

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مبلغ  في  الشركة   مال  رأس  حدد 

 1222 موزع إلى  درهم.   122222.22

درهم   122.22 حصة قي ة كل منها 

وهذه الحصص موزعة بين الشركاء 

على الوجه اآلتي:السيدة عورة سعاد 

و السيدة عورة عائشة  752 حصة  

.752 حصة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (( بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 6)1).

562I

EDCF Audit ُ

لوكسيون فرح ادري�صي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

EDCF Audit ُ
 N°36 Qu ATLAS I AHADAF

AZROU ، 53100، Azrou Maroc
لوكسيون فرح ادري�صي شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 55 

زنقة مراكش احداف ازرو - 52122 
ازرو املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.752
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تم   (2(2 شتن23   2( في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»122.222 درهم« أي من »252.222 
عن  درهم«   452.222« إلى  درهم« 
نقدية حصص  تقديم    :  طريق 

 أو عينية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   28 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 752.

561I

ISDM CONSULTING

 STE ACHRAF LAAY TRANS
SARL AU ALT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE ACHRAF LAAY TRANS SARL
AU ALT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي القدس 
تجزئة 722 طريق الس ارة رقم 24)  

- 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2(872

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   2(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 ACHRAF LAAY TRANS SARL AU

.ALT
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ال23ي للبضائع لألجل الغي2
نقل األشخاص
النقل السياحي.

القدس   : املقر االجس اعي  عنوان 
  (24 722 طريق الس ارة رقم  تجزئة 

- 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد الحبيب العابدي  :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
العابدي   الحبيب  السيد 
تجزئة  و  بلوك   67( رقم  عنوانه(ا) 

الوحدة  72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
العابدي   الحبيب  السيد 
تجزئة  و  بلوك   67( رقم  عنوانه(ا) 

الوحدة  72222 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

24 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 259).

56(I

املسسامنة الشرقية لسقنيات املحاسبة

TRANSPORT BABDR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املسسامنة الشرقية لسقنيات 

املحاسبة

شارع مح د عبده اقامة ح زة رقم 

18 مكرر الطابق الثاني رقم 7 ، 

62222، وجدة املغرب

TRANSPORT BABDR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 2) زنقة 
راس عصصور - 62222 وجدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

25491

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRANSPORT BABDR

نقل   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع وطنيا و دوليا لحساب الغي2.
زنقة   (2  : عنوان املقر االجس اعي 
راس عصصور - 62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

422 حصة    : السيد مح د هكو 

بقي ة 122 درهم للحصة .

حصة   (22   : السيدة مريم عال 

بقي ة 122 درهم للحصة .
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  : هكو  الزهراء  فاط ة  السيدة 
22) حصة بقي ة 122 درهم للحصة 
السيدة عائشة هكو :  22) حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
حي  السيد مح د هكو عنوانه(ا) 
فجيج   61222 بابا اع ر قصر زناقة 

املغرب.
حي  عنوانه(ا)  عال  مريم  السيدة 
فجيج   61222 بابا اع ر قصر زناقة 

املغرب.
هكو  الزهراء  فاط ة  السيدة 
زناقة  اع ر قصر  بابا  حي  عنوانه(ا) 

61222 فجيج املغرب.
السيدة عائشة هكو عنوانه(ا) حي 
فجيج   61222 بابا اع ر قصر زناقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
هكو  الزهراء  فاط ة  السيدة 
زناقة  اع ر قصر  بابا  حي  عنوانه(ا) 

61222 فجيج املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   21 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1)18.

562I

ائس انية الجوهرة

 TOGETHER PRIVATE
CENTER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائس انية الجوهرة
الرقم 162 زنقة تامسنة بلوك 

ج يلة الطابق الثاني ، 5222)، 
خريبكة امل لكة املغربية

 TOGETHER PRIVATE CENTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة رقم 
55 شقة رقم ) الطابق االول شارع 
مراكش - 5222) خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6497

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TOGETHER PRIVATE CENTER

دروس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الدعم.

عنوان املقر االجس اعي : ع ارة رقم 

الطابق االول شارع   ( شقة رقم   55

مراكش - 5222) خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : مح د  حداد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد حداد مح د عنوانه(ا) 52 

خريبكة   (5222 بلوك د حي الوفاق 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد حداد مح د عنوانه(ا) 52 

خريبكة   (5222 بلوك د حي الوفاق 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بخريبكة  بساريخ 21 شتن23 

2)2) تحت رقم 692.

564I

AGAFISCO

SUD SCENE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGAFISCO
رقم 252 شارع موالي اس اعيل 

حي النهظة اكادير ، 82222، اكادير 

املغرب

SUD SCENE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 6) 

بلوك س حي بيزماون اغروض اكادير 

- 82214 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

44122

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SUD  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SCENE

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االالت املوسيقية / بيع و شراء االجهزة 

االلكت2ونية / م ون الحصالت.
 (6 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

بلوك س حي بيزماون اغروض اكادير 

- 82214 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد بكاس مح د   

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد بكاس مح د   

أكادير  بنسركاو   121 رقم   2( بلوك 

82214  أكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيد بكاس مح د   

أكادير  بنسركاو   121 رقم   2( بلوك 

82214  أكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 96162.

565I

مسسامنة الحسابات املجد

SADIM SARL 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

مسسامنة الحسابات املجد

شارع الجزائر رقم 22 الناضور 

الناضور، 222)6، الناضور املغرب

 SADIM SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اوالد 

لحسن الناظور 222)6 الناظور 

املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.15(17

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (2(2 غشت   22 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

من  أي  درهم«   1.692.222«

 1.722.222« إلى  درهم«   12.222«

تقديم حصص    : عن طريق  درهم« 

نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 6) غشت 

2)2) تحت رقم 922).

566I
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comptable - lafrikh said 

NAOUMAKA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

comptable - lafrikh said

 N° 60 rue 01 assaka Khénifra ،

25063، bejaad maroc

NAOUMAKA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة(في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي الع اره 22 

شارع عبد الكريم الخطابي ت ارة - 

222)1  ت ارة املغرب.

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1(768

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تقرر حل  12 غشت  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

رأس الها  مبلغ    NAOUMAKA

مقرها  وعنوان  درهم   122.222

عبد  شارع   22 الع اره  اإلجس اعي 

  1(222  - ت ارة  الخطابي  الكريم 

السوقف   : ل  نتيجة  املغرب  ت ارة 

النهائي لعدم تحقيق الهدف .

و حدد مقر السصصية ب الع اره 

22 شارع عبد الكريم الخطابي ت ارة 

- 222)1 ت ارة املغرب. 

و عين:

املكسصي  عبدهللا    السيد(ة) 

 و عنوانه(ا) رقم 8 حي األزرق ن سيه 

املغرب  ت ارة   1(222 45)،ت ارة 

ك صصي (ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  بس ارة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم )96.

569I

إئس انيات الدريوش

OUADRASSI RENT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئس انيات الدريوش
شارع عالل بن عبد هللا رقم 48 ص 
ب )68، 222)9، العرائش املغرب
OUADRASSI RENT CAR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
ح زة رقم 51 - 92222 طنجة  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
127569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OUADRASSI RENT CAR
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
طنجة    92222  -  51 رقم  ح زة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1222  : السيدة الودرا�صي اس اء 

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
اس اء  الودرا�صي  السيدة 
بن  عالل  شارع   118 عنوانه(ا) 

عبدهللا 222)9 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

 42 السيد أمزيب بالل عنوانه(ا) 
 9(222 الريصي  اح د  القايد  شارع 

العرائش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعرائش  بساريخ 27 شتن23 

2)2) تحت رقم 4427.

572I

MOGA CONSEIL

AFWIM TRAVS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOGA CONSEIL
 APPRT AU 1ER ETGAE LOTIS LA
 LAGUNE N 468 ESSAOUIRA ،

44222، الصويرة املغرب
AFWIM TRAVS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

 N 202 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 BAB DOUKKALA ESSAOUIRA -

440000 ESSAOUIRA MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AFWIM TRAVS
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

PROMOTEUR IMMOBILIER
 ENTREPRENEUR DES
 TRAVAUX DIVERS OU

 CONSTRUCTION

.NEGOCIANT
 N (2(  : عنوان املقر االجس اعي 
 BAB DOUKKALA ESSAOUIRA -

.442222 ESSAOUIRA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 92.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 EL BASSAILI السيد 
حصة   ABDELLOUAHAB :  922

بقي ة 122 درهم للحصة .
 EL BASSAILI السيد   
بقي ة   ABDELLOUAHAB : 922

122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
 EL BASSAILI السيد 
 N عنوانه(ا)   ABDELLOUAHAB
 197 LOT LA LAGUNE 4EME
 TRANCHE ESSAOUIRA 44222

.ESSAOUIRA MAROC
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 EL BASSAILI السيد 
 N عنوانه(ا)   ABDELLOUAHAB
 197 LOT LA LAGUNE 4EME
 TRANCHE ESSAOUIRA 44222

ESSAOUIRA MAROC
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  بالصويرة   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم )16.

571I

Société marocaine de révision des comptes

H & H BINAA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 62
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

H & H BINAA
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 شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 
شارع بوركون زنقة جعصر ابن 
حبيب اقامة املشرق ) الطابق 
االول الدارالبيضاء. - 2222) 

الدارالبيضاء. املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472499

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 H & H : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.BINAA
أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء..
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
بوركون زنقة جعصر ابن حبيب اقامة 
املشرق ) الطابق االول الدارالبيضاء. 

- 2222) الدارالبيضاء. املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد الحكيم باجو :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
باجو  الحكيم  عبد  السيد 
 24 ع ارة  يسرى  تجزئة  عنوانه(ا) 
الدارالبيضاء.  الولصة   26 شقة 

2222) الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
باجو  الحكيم  عبد  السيد 
 24 ع ارة  يسرى  تجزئة  عنوانه(ا) 
الدارالبيضاء.  الولصة   26 شقة 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 79)744.

57(I

ABA GESTION SARLAU

 TENDANCE ET TRADITION 

BY LAHLOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 28

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 TENDANCE ET TRADITION BY 

LAHLOU  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي )) و 

)) مكرر زنقة نسرين مرس 

سلطان الدار البيضاء - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.8(772

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 7) غشت 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

مكرر زنقة نسرين مرس   (( و   ((«

 (2222  - البيضاء  الدار  سلطان 

»تجزئة  إلى  املغرب«  الدارالبيضاء 

 48 الرقم   1 الزنقة  طالب  اوالد 

الدارالبيضاء    (2222  - الشق  عين 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745276.

575I

cabinet achawr

J.K.H.B AGRICOLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet achawr
  TANGER  BD MED 05 °(4

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU N ،
90000، tanger maroc
 J.K.H.B AGRICOLE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

تارودانت  مج ع ابراج طنجة بلوك 
6 مكسب 12 مكرر طنجة طنجة 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

شركة فالحية.
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 J.K.H.B : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.AGRICOLE
غرض الشركة بإيجاز : الصالحة  . 

اسسغالل  االرا�صي  الصالحية.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
مج ع ابراج طنجة بلوك  تارودانت  
طنجة  طنجة  مكرر   12 مكسب   6

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 (52   : السيد الناصح مصطصى 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 (52   : الناصح جوهرة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد الناصح عبد العزيز :  52) 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 (52   : مح د  الناصح  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

مصطصى  الناصح  السيد 

حجر  ج اعة  الحجريين  عنوانه(ا) 

النحل   92222 طنجة املغرب.

السيدة الناصح جوهرة عنوانه(ا) 

رقم16  الوفاء4   2 الحسني  مج ع 

اجزناية 92222 طنجة املغرب.

مح د عنوانه(ا)  السيد الناصح  

رقم16  الوفاء4   2 الحسني  مج ع 

اجزناية 92222 طنجة املغرب.

العزيز  عبد  الناصح  السيد 

ع ارة76  الراحة  مج ع  عنوانه(ا) 

طنجة   92222 اجزناية   رقم19 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

مصطصى  الناصح  السيد 

حجر  ج اعة  الحجريين  عنوانه(ا) 

النحل  92222 طنجة املغرب

السيد الناصح جوهرة عنوانه(ا) 

رقم16  الوفاء4   2 الحسني  مج ع 

اجزناية 92222 طنجة املغرب

 - بساريخ  تم اإليداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

576I

LE PREMIER CONSEIL

S D L DEFIT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

S D L DEFIT  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع عبد 

الكريم الخطابي اقامة جواد ع ارة 

129الشقة رقم 42 الطابق 2 جليز 

مراكش - . مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

125781

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 S D L  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. DEFIT

غرض الشركة بإيجاز : -مقاول في 

االشغال املخسلصة أو البناء 

-مقاول في السنظيف 

-بيع اجهزة الحاسوب .

عنوان املقر االجس اعي : شارع عبد 

اقامة جواد ع ارة  الخطابي  الكريم 

جليز   2 الطابق   42 129الشقة رقم 

مراكش - . مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيدة فصية الداودي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة فصية الداودي عنوانه(ا) 
زتقة ع ر بن العا�صي حي ابن رشد 

رقم 51 كل يم . مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة فصية الداودي عنوانه(ا) 
زتقة ع ر بن العا�صي حي ابن رشد 

رقم 51 كل يم . مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

5) غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 114978.

577I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE ASD CAR SARL
إعالن مسعدد القرارات

 FIDUCIAIRE LHAZMIR
( MOHAMED  ( FLM

رقم 22 مكرر زنقة شيخ الإلسالم 
بلعربي الواد لح ر ، 222)5، 

الرشيدية املغرب
STE ASD CAR SARL  »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: بلوك 
24 رقم 126 محل 22 بوتالمين  - 

222)5 الرشيدية املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.12299

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  14 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
الشركة:  تس ية  تغيي2  رقم  قرار 
تغيي2  تقرر  مايلي:  على  ينص  الذي 
أفبحت  حيث  الشركة  تس ية 

ASD SERVICES التس ية الجديدة
الشركة:  نشاط  تغيي2  رقم  قرار 
الذي ينص على مايلي: تم التشطيب 
بدون  السيارات  كراء  نشاط  على 
سائق و ت ت إضافة نشاطي السغدية 

العامة و محطة الخدمات 
الذي   : قرار رقم تصويت حصص 
ج يع  بيع  تم  مايلي:  على  ينص 
حصص السيدة بالل راضية لصائدة 
أجومي  يوسف  و  كبا  كل من عدي 

وكذا موالي اس اعيل مساوي
جديد  مسي2  تس ية  رقم  قرار 
مايلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
إس اعيل  موالي  السيد  تعيين  تم 
ملدة  للشركة  جديد  ك سي2  مساوي 

غي2 محددة
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
1: الذي ينص  بند رقم بند رقم   

على مايلي: الت2كيبة 
): الذي ينص  بند رقم بند رقم   

على مايلي: نشاط الشركة.

2: الذي ينص  بند رقم بند رقم   

على مايلي: التس ية

الذي ينص   :6 بند رقم بند رقم  
حصص  و  رأس ال  مايلي:  على 

إجس اعية

الذي ينص   :7 بند رقم بند رقم 

على مايلي: مساه ات

الذي ينص   :14 بند رقم بند رقم 

على مايلي: التسيي2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 25).

578I

مكسب الرياني لل حاسبة

هلميستاد - طراف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب الرياني لل حاسبة

شارع مح د داود رقم22)  تطوان ، 

92242، تطوان املغرب

هل يسساد - طراف شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مو�صى ابن نصي2 إقامة مو�صى ابن 

نصي2 رقم 7 الطابق األول رقم ) - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

هل يسساد - طراف.

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

العامة للبناء.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ابن  مو�صى  إقامة  نصي2  ابن  مو�صى 

 -  ( الطابق األول رقم   7 نصي2 رقم 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : البازي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د البازي عنوانه(ا) حي 

كطالن شارع ابن حزم 92152 مرتيل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح د البازي عنوانه(ا) حي 

كطالن شارع ابن حزم 92152 مرتيل 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   21 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم )2242).

579I

PERFEC DISTRUB

بيرفكت ديستريب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

PERFEC DISTRUB

 LOT ATTANMIA N°48 SIDI

 BOUZEKRI ، 50000، MEKNES

MAROC

بي2فكت ديست2يب    شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي  رقم 48 

تجزئة السن ية سيدي بوزكري  - 

52222 مكناس املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.254(7
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ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تغيي2   (2(2 يوليوز   14 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »السغدية العامة

السج يل  مواد  وإنساج  بيع 

بيع   1« إلى   « والسعقيم  والسنظيف 
زيوت املحركات

 ) السصدير واالسسي2اد.

السج يل  مواد  وإنساج  2بيع 

والسنظيف والسعقيم ».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   21 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 476).

582I

rif etudes

 STE RIF TFG
MULTISERVICES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

rif etudes

املركب املنهي. حي باريو حدوا رقم 

املحل 12 الحسي ة ، 222)2، 

الحسي ة املغرب

 ste RIF TFG MULTISERVICES

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع بن 

فديق عالل حي مرموشة الحسي ة 

- 222)2 الحسي ة املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1889

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تم   (2(2 غشت   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»922.222 درهم« أي من »122.222 

عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقافة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 522.

581I

fcdf

صالح وياسين للعقار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fcdf

oujda ، 60000، OUJDA MAROC

فالح وياسين للعقار شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 4) بئ2 

انزران طابق 4 شقة رقم11 وجدة - 

62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(228

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (219 أبريل   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

فالح   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

وياسين للعقار.

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء.

بئ2   (4  : االجس اعي  املقر  عنوان 

4 شقة رقم11 وجدة -  انزران طابق 

62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : السيد بورويس عبد هللا 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : االه  عبد  مراس  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522  : السيد بورويس عبد هللا   

بقي ة 52.222 درهم.

 522  : االه  عبد  مراس  السيد 

بقي ة 52.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد بورويس عبد هللا عنوانه(ا) 

رقم58  ب46  لخضرطريق  �صي  حي 

وجدة 62222 وجدة املغرب.

السيد مراس عبد االه عنوانه(ا) 

وجدة   6 رقم   (9 حي نكادي طريق  

62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بورويس عبد هللا عنوانه(ا) 

رقم58  ب46  لخضرطريق  �صي  حي 

وجدة 62222 وجدة  املغرب

السيد مراس عبد االه عنوانه(ا) 

وجدة   6 رقم   (9 حي نكادي طريق  

62222 وجدة  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   22 بساريخ  بوجدة   السجارية 

219) تحت رقم 22865.

58(I

NOOR PREFA SARL

NOOR PREFA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOOR PREFA SARL

 MESNANA RDG LOT 6989 EN

 FACE SOUK EL KORB ، 90060،

TANGER MAROC

NOOR PREFA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

 MESNANA RDG LOT 6989 EN

 FACE SOUK EL KORB TANGER

TANGER 90060 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

124(12

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف23اير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 NOOR : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.PREFA SARL
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخرسنة.
 : االجس اعي  املقر  عنوان 
 MESNANA RDG LOT 6989 EN
 FACE SOUK EL KORB TANGER

TANGER 92262 املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

2.222.222 درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عدي   بوعلي  السيد 
رقم 16 زنقة املنصور الدهبي كل ي ة 

222)5 الراشيدية املغرب.
عنوانه(ا)  السيد بوعلي رضوان  
رقم 6) حي املسي2ة ) خنيصرة 54222 

خنيصرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  السيد بوعلي رضوان  
رقم 6) حي املسي2ة ) خنيصرة 54222 

خنيصرة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
السجارية بطنجة  بساريخ - تحت رقم -.

584I

عادل الزميسة - محاسب-

K.R.T.CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

عادل الزميسة - محاسب-
52) حي االدارسة بلوك ) تازة ، 

25222، تازة املغرب
K.R.T.CONFECTION  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي القدس 

)2 بلوك 12 رقم 78  - 25222 تازة 
املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4965
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ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تم تعيين  4) يوليوز  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسي2 

خرخاش رضوان ك سي2 آخر

تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/292.

585I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 BILLY NETWORK SERVICES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

 BILLY NETWORK SERVICES

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 26, شارع 

عالل بن عبد هللا شقة رقم  )2 - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127599

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BILLY  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. NETWORK SERVICES SARL AU

لغرض   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرئي�صي للشركة.

الخدمات واالستشارات في البنية 

للشبكة

الشبكة واالتصاالت

تقديم الخدمات واالستشارات في 

مجال الشبكات واالتصاالت.

السلكية  االتصاالت  شبكة 

بأي   ، مشاركة الشركة   . والالسلكية 

، بشكل مباشر أو غي2 مباشر  وسيلة 
تكون  قد  التي  الع ليات  ج يع  في 

إنشاء  طريق  عن  بهدفها  مرتبطة 

في  املساه ة  أو   ، جديدة  شركات 

االكسساب أو شراء األسهم.

 ، االسسحواذ  اسسغالل  دراسة   -

السطوير ، البيع ، السحويل 

املصلحة في أي شركة أو ع ل مع 

�صيء مشابه أو مرتبط

الع ليات  ج يع  عامة  بصصة    

و  الصناعية   املالية,  السجارية, 

مباشرة  بصصة  تسعلق  التي  العقارية 

أي  أو  أعاله  إليها  املشار  باملواضيع 

موضوع مشابه له أو ي كنه املساه ة 

لحساب  نوع  أي  تحت  الن و  في 

الشركة الخافة.                          .

عنوان املقر االجس اعي : 26, شارع 

 -  2( عالل بن عبد هللا شقة رقم  

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : الجامعي   بغداد  السيد 

حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد بغداد الجامعي  عنوانه(ا) 
5 رقم   شارع  مح د املكنا�صي,  زنقة  

بيضاء   الدار   (2242 بوركون     7

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد بغدادا الجامعي  عنوانه(ا) 
رقم   5 زنقة  املكنا�صي  مح د  شارع 

البيضاء  الدار   (2242 بوركون    7

املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   27 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22594).

586I

SOYACOM

شمال فليكس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOYACOM
 N°76 AVENUE HASSAN II ،

30000، FES MAROC
ش ال فليكس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

الساطور غصساي  - 22222 تاوانات 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
ش ال   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

فليكس.
فنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االثاث- فنع االفرشة ومسسلزماتها.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الساطور غصساي  - 22222 تاوانات 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد بوهدي ياسر :  622 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
422 حصة    : السيد فريخ بالل  

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ياسر  بوهدي  السيد 
رقم )) زنقة بورنيس ايريس الزهور1 

22222 فاس املغرب.

رقم  عنوانه(ا)  السيد فريخ بالل  
الزهور1  ايريس  بورنيس  زنقة   ((

22222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  ياسر  بوهدي  السيد 
رقم )) زنقة بورنيس ايريس الزهور1 

22222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

19 غشت  االبسدائية بساونات  بساريخ 

2)2) تحت رقم 85).

587I

El Jabran-Compta

STE BLGK TRANS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

El Jabran-Compta

 Av Moulay Ismail,IM Moulay.14

Ismail,6eme étage n°(2-

TANGER ، 90000، طنجة املغرب

STE BLGK TRANS SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي إقامة 

الصرابي ع ارة B مكسب رقم 25 

الطابق الثالث بالس افريقيا طنجة - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127171

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BLGK TRANS SARL
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النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الوطني والدولي لج يع أنواع البضائع.
إقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 25 رقم  مكسب   B ع ارة  الصرابي 
الطابق الثالث بالس افريقيا طنجة - 

92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 522   : السيد سراج عبد الجواد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد طارق الوازن :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
الجواد  عبد  سراج  السيد 
 1( زنقة بن زهر رقم   1( عنوانه(ا) 

مكرر طنجة 92222 طنجة املغرب.
عنوانه(ا)  الوازن  طارق  السيد 
ال23انص ) سناء 2 زنقة القرنصل رقم 

6) طنجة 92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الجواد  عبد  سراج  السيد 
 1( زنقة بن زهر رقم   1( عنوانه(ا) 

مكرر طنجة 92222 طنجة املغرب
عنوانه(ا)  الوازن  طارق  السيد 
ال23انص ) سناء 2 زنقة القرنصل رقم 

6) طنجة 92222 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (5 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 4275.
592I

MCFISC

GOLDEN LIFT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCFISC
 JAMILA7 RUE 6 N 51 C D
 CASABLANCA ، 20440،

CASABLANCA MAROC
GOLDEN LIFT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 

الحرية الطابق الثالث الشقة 5  - 

2)21) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472575

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GOLDEN LIFT

تركيب   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املصاعد.

زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 

 -   5 الشقة  الثالث  الطابق  الحرية 

2)21) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : طارق  زرهون  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  طارق  زرهون  السيد 

 ( الطابق   ((42 الرقم   ( الشطر 

 (9224 الهراويين  الع ران  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  طارق  زرهون  السيد 

 ( الطابق   ((42 الرقم   ( الشطر 

 (9224 الهراويين  الع ران  تجزئة 

الدار البيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

595I

شركة محاسبة فايم

SPREAD ORIENT SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة محاسبة فايم

شارع الدرفوفي ع ارة السعادة 

الطابق الثالث رقم 6 ، 62222، 

وجدة مغرب

 SPREAD ORIENT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مرآب 118 

تجزئة الصسح طريق تازة  - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

24645

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SPREAD ORIENT SARL AU
-مقاول   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال البناء و أشغال مخسلصة
الري  معدات  وتركيب  -بيع 

ومعدات الطاقة الش سية

مرآب   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - تازة   طريق  الصسح  تجزئة   118

62222 وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : طهي2  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  طهي2  مح د  السيد 
العيون   11 رقم  القدس  تجزئة 

)6581 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  طهي2  مح د  السيد 
العيون   11 رقم  القدس  تجزئة 

)6581 العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   (9 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 412.

596I

GLOFID

 MANAGEMENT DIGITAL
SCHOOL PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

GLOFID

196 شارع السصي2 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب

 MANAGEMENT DIGITAL

SCHOOL PRIVE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

الجاحض .ع ارة أباها ر8 شقة ر 4 

ط )  - 8822) املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(5959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 MANAGEMENT DIGITAL

.SCHOOL PRIVE

إقامة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مؤسسة للسدريب املنهي.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 4 .ع ارة أباها ر8 شقة ر  الجاحض 

ط )  - 8822) املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 222   : السيد عبدالقادر محداني 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

222 حصة    : السيد حسن نزدار 

بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد سامي ج ال  :  242 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

محداني  عبدالقادر  السيد 

عنوانه(ا) تجزئة مصساح السعد ع ارة 

البيضاء  الدار   (2222  12 ش   26

املغرب.

عنوانه(ا)  نزدار  حسن  السيد 
 16 ر   66 زنقة   5 معروف  سيدي 

2222) الدار البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  ج ال  سامي  السيد 

29 شارع الحرية منطقة V ر 2162)  

أسصي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  ج ال  سامي  السيد 

29 شارع الحرية منطقة V ر 2162)  

أسصي املغرب

محداني  عبدالقادر  السيد 

عنوانه(ا) تجزئة مصساح السعد ع ارة 

البيضاء  الدار   (2222  12 ش   26

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 982.

597I

FIDUCIAIRE BAMMOU

AM GARD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

AM GARD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

184 رقم 5627 باب فاس - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

51261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (219 ف23اير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GARD

مقاولة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

في حراسة و امن البنايات العامة و 

الخافة  .
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 14222  - باب فاس   5627 184 رقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : عسيلة  حسن  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عسيلة  حسن  السيد 

 14222 الحدادة  امليك  اوالد  دوار 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  عسيلة  حسن  السيد 

 14222 الحدادة  امليك  اوالد  دوار 

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

ف23اير 219) تحت رقم -.

598I

كابيني كونسيلسينك رحاب

V.3.D SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشاء فرع تابع للشركة

كابيني كونسيلسينك رحاب

8 شارع خريبكة اقامة دار م23وكة 

الطابق 4 الشقة 2) ، 52)2)، الدار 

البيضاء املغرب

V.2.D SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 8 شارع 

خريبكة ع ارة دار م23وكة الطابق 

الرابع الشقة 2) - 2422) الدار 

البيضاء املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(12489

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تقرر   (2(2 غشت   (7 في  املؤرخ 

تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 

و الكائن   V.2.D SARL AU التس ية 

الصناعي  الحي   474 رقم  بالعنوان 

مراكش   42112  - غانم   سيدس 

املغرب و املسي2 من طرف السيد(ة) 

كولون ايريك مارسيل.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744972.

62(I

N(M CONSEIL-SARL

ELOBEY BAT-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

N(M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

  ELOBEY BAT-SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلجس اعي

 ARRID N°:44 RUE 189; 2 ETAGE

 HAY ARRID N°:44 RUE 189; 2

.ETAGE 62000 NADOR MAROC

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.19275

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تم تعيين  11 غشت  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسي2 

LLEIFFE SMAIL ك سي2 وحيد

تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 5) غشت 

2)2) تحت رقم 892).

622I

مكسب محاسبة

NENACOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

مكسب محاسبة

ع ارة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 22) الرشيدية ، 224)5، 

الرشيدية املغرب

NENACOS  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

القصبة القدي ة مدغرة ص 

ب577  بوتالمين الرشيدية - 222)5 

الرشيدية املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.12(29
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ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم   (2(2 غشت   26 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

»922.222 درهم« أي من »122.222 

عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 44).

624I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

AB IMMONORD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

AB IMMONORD شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 

نريا, الطابق االر�صي 182 شارع 

ولي العهد, محل رقم 12 طنجة  - 

92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127571

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AB  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IMMONORD

الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

عنوان املقر االجس اعي : مركز نريا, 
الطابق االر�صي 182 شارع ولي العهد, 
محل رقم 12 طنجة  - 92222 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 522   : السيد ح زة اح يدوش  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
  : عبد الح يد بو العيش  السيد  
522 حصة بقي ة 122 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد ح زة اح يدوش عنوانه(ا) 
طنجة   17 رقم   5 فيال فيسطا زنقة 

92222 طنجة املغرب.
العيش  بو  الح يد  عبد  السيد  
مح د  زنقة  البوغاز  حي  عنوانه(ا) 
 92222 15 طنجة  اح د البقال رقم 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ح زة اح يدوش عنوانه(ا) 
طنجة   17 رقم   5 فيال فيسطا زنقة 

92222 طنجة املغرب
العيش  بو  الح يد  عبد  السيد  
مح د  زنقة  البوغاز  حي  عنوانه(ا) 
 92222 15 طنجة  اح د البقال رقم 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   27 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22582).
625I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

SOCIETE SERVICE JIBLI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 (RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
SOCIETE SERVICE JIBLI شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 N° 3 وعنوان مقرها اإلجس اعي
 VILLA RC IMAM MALIK BP

46000 - 46000 اسصي املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12662
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE SERVICE JIBLI
السجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ع23 األنت2نت- السوفيل املنزلي.
 N° 2  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 VILLA RC IMAM MALIK BP

46222 - 46222 اسصي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد دهيبة زكرياء :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
حصة   522   : السيد رفا يوسف 

بقي ة 122 درهم للحصة .
 

والعائلية  الشخصية  األس اء   -
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زكرياء  دهيبة  السيد 
)) زنقة 28 شارع العرعار حي السالم  

46222 اسصي املغرب.
السيد رفا يوسف عنوانه(ا) دوار 
46222 اسصي  العطارشة خط ازكان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  زكرياء  دهيبة  السيد 
)) زنقة 28 شارع العرعار حي السالم  

46222 اسصي املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   27 بساريخ  االبسدائية بآسصي  

2)2) تحت رقم -.

627I

سيكوجيس ش م

SJT TRAVAUX
إعالن مسعدد القرارات

سيكوجيس ش م
98 شارع عبد الكريم الخطابي ، 

222)2، الحسي ة املغرب
SJT TRAVAUX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: مركز 

ت اسينت - )2))2 ج اعة امرابطن 
املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.525
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  27 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
مايلي: تصويت 1222 حصة من طرف 
السيد  لصالح  مراد  بلخد  السيد 
بلخد أيوب الحامل للبطاقة الوطنية 

رقم259458 (ر)
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�صي
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
بلخد   - درهم   922222 بلخد أح د 

أيوب  122222 درهم
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
بلخد   - حصة   9222 أح د  بلخد 

أيوب  1222 حصة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 88).

629I

RM CONSULTING

اورتي سيم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RM CONSULTING
 RUE MUSTAPHA ELMAANI ETG
 ،CASABLANCA، 20000 (19-2
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CASABLANCA MAROC

اورتي سيم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 19) زنقة 

مصطصى املعاني الطابق الثالث 

الدارالبيضاء - 2142) الدارالبيضاء 

مغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471272

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اورتي   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

سيم.

بيع،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع  وتصدير  شراء،اسسي2اد 

واملنسوجات  االليات،املعدات 

الصالحية.

 (19  : االجس اعي  املقر  عنوان 
زنقة مصطصى املعاني الطابق الثالث 

2142) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

مغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : شيكر  ياسين  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  شيكر  ياسين  السيد 

1) شقة  اقامة حدائق سوس ع ارة 

 (2422 اكادير  املح دي  حي   29

اكادير مغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  شيكر  ياسين  السيد 
1) شقة  اقامة حدائق سوس ع ارة 
 (2422 اكادير  املح دي  حي   29

اكادير مغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744971.
612I

cabinet nabil el azouzi

IBTISSAM DIET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

cabinet nabil el azouzi
 Rue jbal ELAYACHI IMM 28
 2 ièm 2tage AGDAL RABAT ،

10100، RABAT MAROC
IBTISSAM DIET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

  N°1,   وعنوان مقرها اإلجس اعي
 14 RUE MOULAY ABDELAZIZ
.RABAT  10020 RABAT MAROC

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.92642
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (2(2 غشت   25 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقافة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   21 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2)2) تحت رقم 2185.
611I

ديوان السوثيق مح د حجري

أرتديس فاليج لنجوري باغي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 تس ية الشركة

ديوان السوثيق
ملسقى شارع سيدي عبد الرح ان 

و طريق أزمور الحي الحسني - الدار 
البيضاء- ، 22)2)، الدار البضاء 

املغرب
أرتديس فاليج لنجوري باغي شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي الدار 
البيضاء، ع ارة الزهور ) ملسقى 
زنقة تونات و شارع الزيراوي - 
2222) الدار البيضاء املغرب.

تغيي2 تس ية الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

126.261
 ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 12 ف23اير 2)2) تم تغيي2 
تس ية الشركة من »أرتديس فاليج 

لنجوري باغي« إلى »أرتديس« .
مالئ ة النظام االسا�صي.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 742618.

61(I

VISION VASTE CONSULTING

TRANS TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
TRANS TRAVEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حومة 
الوردة قطعة 459 مسنانة - 92222 

طنجة املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.75487

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (218 أبريل   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

هشام  مح د  (ة)  السيد  تصويت 

من  اجس اعية  حصة   122 مجادي 

(ة)  السيد  122 حصة لصائدة   أفل 

أبريل   24 عبدالواحد خلدون بساريخ 

.(218

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

ماي   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

218) تحت رقم 226)2).

612I

cabinet ermes sarl

 SOCIETE

QUANTOMWORKS  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet ermes sarl

 av prince heritier imm ahram

 n°04 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

  SOCIETE QUANTOMWORKS

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طنجة 

البالية بئ2 املقرع زنقة ) رقم 5 

طنجة. - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

127(22

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

  SOCIETE QUANTOMWORKS

.SARL

أع ال   -  : غرض الشركة بإيجاز 

الكهرباء في املباني واملصانع.

- أع ال السباكة عامة.

- أع ال تدفئة و تكييف..
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طنجة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
البالية بئ2 املقرع زنقة ) رقم 5 طنجة. 

- 92222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 522   : سصيان  سالمة  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 (52   : السيد املرزوقي املصطصى 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 (52   : فهيب  بالصقيه  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  سصيان  سالمة  السيد 
51 زنقة لبنان طابق ) طنجة 92222 

طنجة املغرب.
املصطصى  املرزوقي  السيد 
املقرع  بئ2  البالية  طنجة  عنوانه(ا) 
طنجة   92222 طنجة   5 رقم   ( زنقة 

املغرب.
السيد بالصقيه فهيب عنوانه(ا) 
طنجة    1( رقم   4 زنقة   1 حي الوردة 

92222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  سصيان  سالمة  السيد 
51 زنقة لبنان طابق ) طنجة 92222 

طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (7 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم -.

614I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE DAZI MULTI TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC
 STE DAZI MULTI TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي رقم 4 
شارع االزهر تجزئة الهواء الج يل 

طريق سيدي حرازم - 22222 فاس 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(8297
الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
ت ت   (2(2 يونيو   15 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
تصدير و اسسي2اد -ج يع املعامالت 

السجارية.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   12 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 2)1984/2.

615I

STE FDG SARLAU

 SOCIETE EQUIPEMENT
OUZAHIM

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE FDG SARLAU
 ,(I) إقامة اإلمام السهيلي, ع ارة ي
شقة رقم 2, املحاميد 7 اسكجور ، 

42222، مراكش املغرب
 SOCIETE EQUIPEMENT

OUZAHIM شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار ايت 
باع ران قلعة امكونة  - 22)45 

تنغي2 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7(2
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE EQUIPEMENT  :

.OUZAHIM

مقاولة   •  : غرض الشركة بإيجاز 

البناء أو األشغال املخسلصة.

• السجارة.

واملسسلزمات  املعدات  تجارة   •

اإلدارية والسكنية..

: دوار ايت  عنوان املقر االجس اعي 

باع ران قلعة امكونة  - 22)45 تنغي2 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة اوزاهيم نورة :  52 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 52   : سعاد  اوزاهيم  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  نورة  اوزاهيم  السيدة 

مكونة   قلعة  اعلي  هكو  ايت  دوار 

22)45 تنغي2 املغرب.

السيدة اوزاهيم سعاد عنوانه(ا) 

امكونة   قلعة  وعلي  هكو  ايت  دوار 

22)45 تنغي2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  نورة  اوزاهيم  السيدة 

مكونة   قلعة  اعلي  هكو  ايت  دوار 

22)45 تنغي2 املغرب

السيدة اوزاهيم سعاد عنوانه(ا) 

امكونة   قلعة  وعلي  هكو  ايت  دوار 

22)45 تنغي2 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   17 بساريخ  االبسدائية بتنغي2  

2)2) تحت رقم 522.

616I

ديوان السوثيق مح د حجري

محطة خدمة أهل الغالم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة
مكسب األسساذ مح د حجري

موثــق بالدار البيضاء
ملسقـــى شارع سيدي عبد الرح ان  

وطريـــق أزمـــور- الحي الحسني 
 الدار البيضاء

زيـــــادة رأس الـ ـــــــال
 STATION SERVICE SALAME « 
    AHL LOGHLAM « SOCIETE A

.RESPONSABILITE LIMITEE      
» محطـــــة خدمــــة ســــــالم  أهــــل 

لغـــالم« شركــــة محـــدودة املسؤوليـــة 
ب كسب  حرر  عقد  ب قس�صى 
األسساذ مح د الحجري، موثــــق بالدار 
قرر   ،(2(2 مارس   17 في  البيضاء 
 « للشركة  العادي  العام غي2  الج ع 
ســــالم   أهل  ســــالم  خدمــــة  محطـــــة 
محـــدودة  لغـــالم«شركــــة  أهــــل 
ألف  مائة  مال:  برأس  املسؤوليـــة، 
درهم ( 122.222,22 درهم )، مقرهـــا 
ال23نو�صي،  سيدي  البيضــاء،  الــدار 
ج  م  السقدم  السكنيــة  املج وعـــة 
املركـز  في  الثاني،  الطابق   ،(-17
تحت  ومسجلة  لالستث ار  املغربي 
 ،4(7.291 عدد  السجاري  السجل 

بشكل خاص ما يلي:
بخ ســــة  املال  رأس  في  الزيادة   -
درهـــم  ألـــف  وسبع ائـــة  ماليين 
ليصــل  درهــــــم)   5.722.222,22(
درهـــــم  ألـــف  مـــائـــة  مــن  املـــال  رأس 
خ ســـة  إلـى  درهـــــم)   122,222(
درهـــــم  ألــــف  وث انــ ـــائـــة  مالييـــن 
مــن خــــالل  درهـــــــــم)   5.822.222,22(
وخ سيــن  سبعــــة  وإفـــدار  إنشـــاء 
ألــف (57,222) حصــة، قي ة الحصة 

الواحدة مائــة درهـم (122 درهـــم).
خ ـــســـة  املــال:  رأس   -
درهـــــم  ألـــف  وث ــانـ ــائـــة  ماليـــيــــن 
مقس ة  درهـــــم)   5.822.222,22(
 (58,222) إلى ث انيـة وخ سين ألــف 
درهـم  مائــة  الحصة  قي ة  حصـة، 
كلهـــا  ااكسـســابهـــا  تــم  درهـــم)،   122(
تلـــك  تقســم  وبالسالـــي  وتحريرهـــا 

الحصــص كالسالــــي: 
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- °1/ السيد عبد الرحيم اعبيـــقة 
.... 822 حصــــة.

  . شهــوي  ح يــد  الــسيـد   /°  (  -
22).57  حصــة.

 58.222 إج الــي   
حصــــة. 

تم اإليداع القانوني في املحك ة   
 19 بساريخ  البيضاء  بالدار  السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 742617.
لالسـسخــراج واإلشــارة

األسسـاذ مح ـــد الحجـــري

617I

مكسب الزياني عبد الحق و شركاؤه

 VODITRAV  SARL A
ASSOCIE UNIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكسب الزياني عبد الحق و شركاؤه
6)1 شارع مح د الخامس ع ارة 

سقيف  الطابق 1 الرقم )  الجديدة 
الجديدة، 4222)، الجديدة املغرب
 VODITRAV  SARL A ASSOCIE
UNIQUE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم )8 
تجزئة ارض الخي2  سيدي بنور  - 

4252) الجديدة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(8(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 VODITRAV  SARL A ASSOCIE

. UNIQUE

و  البناء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال مخسلصة  والسجارة.

الرقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

)8 تجزئة ارض الخي2  سيدي بنور  - 

4252) الجديدة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

حجر  ابن  املصطصى  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   5.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

حجر   ابن  املصطصى  السيد 

ارض  تجزئة  بالرقم)8  عنوانه(ا) 

الخي2  سيدي بنور  4252) الجديدة  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

حجر   ابن  املصطصى  السيد 

ارض  تجزئة   8( بالرقم  عنوانه(ا) 

الخي2 -سيدي بنور  4252) الجديدة  

املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 2( بساريخ  بنور   بسيدي  االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 2767.

618I

CRI MEKNES

 SOCIETE  ISMAELITE

 DE TRAVAUX PUBLIC

 ET ENVIRONNEMENT »

SITAPE «SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصل السصصية

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE  ISMAELITE DE
 TRAVAUX PUBLIC ET

 ENVIRONNEMENT » SITAPE
SARL AU»  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : حي 
النخيل ع ارة G رقم 11 وجه 

عروس  - 52222 مكناس املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.(7741

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (2(2 غشت   (8 في  املؤرخ 
 SOCIETE  ISMAELITE حل 
 DE TRAVAUX PUBLIC ET
 ENVIRONNEMENT » SITAPE
مسؤولية  ذات  شركة    «SARL AU
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رأس الها 
النخيل ع ارة  مقرها اإلجس اعي حي 
 52222  - وجه عروس    11 رقم   G
لسوقف  نتيجة  املغرب  مكناس 

االنشطة من جراء جائحة  كوفيد ..
و عين:

السيد(ة) مح د   زايد و عنوانه(ا) 
شارع  رووارك  بيوش  كوطو  )تجزئة 
جانس فرنسا ك صصي   24192 نيم 

(ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
حي  وفي   (2(2 شتن23   2( بساريخ 
النخيل ع ارة G رقم 11 وجه عروس  

- 52222 مكناس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   27 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 521.
6(2I

مكسب محاسبة

MENUISIER SAADA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

مكسب محاسبة
ع ارة 41 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 22) الرشيدية ، 224)5، 

الرشيدية املغرب
  MENUISIER SAADA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

47 زنقة 11 حي تاركة الجديدة 

الرشيدية - 222)5 الرشيدية 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.9(91

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 غشت   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تصويت السيد (ة) عبد هللا خالدي  

222 حصة اجس اعية من أفل 222 

حصة لصائدة  السيد (ة) عبد الواحد 

خالدي  بساريخ 25 غشت 2)2).

الغالي خالدي   (ة)  السيد  تصويت 

222 حصة اجس اعية من أفل 222 

حصة لصائدة  السيد (ة) عبد الواحد 

خالدي  بساريخ 25 غشت 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 25 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 42).

6(1I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

SEVERAL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 Bd. Mohammed Zafzaf Lot.

 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc

  SEVERAL SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 

السقدم )GH-17 الطابق الثاني 

سيدي ال23 نو�صي الدار البيضاء - 

2612) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472682
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SEVERAL SERVICES

-تنظيف   : غرض الشركة بإيجاز 

,فيانة,املباني املهنية والسكنية.

-س سار العقارات..

عنوان املقر االجس اعي : مج وعة 

الثاني  الطابق   GH(-17 السقدم 

 - البيضاء  الدار  نو�صي  ال23  سيدي 

2612) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

االدري�صي  الرياحي  مح د  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

االدري�صي  الرياحي  مح د  السيد 

ع ارة   ( الضحى  اقامة  عنوانه(ا) 

الدار   (2422 14 سيدي   رفم   5 س 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

االدري�صي  الرياحي  مح د  السيد 

) ع ارة س  اقامة الضحى  عنوانه(ا) 

5 رفم 14 سيدي مومن الدار البيضاء 

2422) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

بساريخ  البيضاء   بالدار   السجارية 

املركز  رقم  تحت   (2(2 شتن23   21

الجهوي لالستث ار الدار البيضاء.

6((I

CABINET FICOR

ماال شوب
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET FICOR

)1 زنقة األقحوان إقامة الناس 

بوسجور ، 22)2)، الدار البيضاء 

املغرب

ماال شوب  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 7 زنقة 

اح د السوكي الطابق الساني الدار 

البيضاء - 22)2) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

ماال   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

شوب .

*شراء،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الس ثيل  و  تسيي2’اإلتجار  اسسغالل، 

السجاري لج يع السلع و املواد

ب خسلف  العقاري  *اإلنعاش 

أشكاله إلى جانب أشغال السجهيز و 

تهييئ األرا�صي
األخرى  األنشطة  جانب  *إلى   

بشكل  الشركة  بنشاط  املسعلقة 

مباشر أو غي2 مباشر، .
زنقة   7  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الدار  الساني  الطابق  السوكي  اح د 

البيضاء  الدار   (2(22  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة انشاد نادية :  52) حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة .

  HYNAI INVEST : الشركة 
درهم   122 بقي ة  حصة   4.752

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  نادية  انشاد  السيدة 
العزيزية  الزهرة  فاط ة  اللة  شارع 
 1( الشقة   4 الطابق  كامليا  اقامة 

طنجة 92262 طنجة املغرب.
 HYNAI INVEST الشركة 
األقحوان  زنقة   1( عنوانه(ا) 
البيضاء  الدار   (2(22 بوسيجور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  نادية  إنشاد  السيدة 
شارع لالفاط ة الزهرة العزيزية اقامة 
)1طنجة  الشقة   4 الطابق  كاميليا 

92262 طنجة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744995.

6(2I

BBM AUDIT

MATCH CONCEPT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BBM AUDIT
 Oulad Mtaa Rue Sehl Malouiya
 1er Etage Témara-Bloc 1 n°611

، 12020، TEMARA MAROC
MATCH CONCEPT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 72, زاوية  

شارع عقبة بنو نافع و زنقة سبوا 
قامة سهيلة الطابق الثالث شقة 
رقم )1 اكدال الرباط - 12282  

الرباط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

145577

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MATCH CONCEPT

اشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسنوعة او اشغال بناء.

عنوان املقر االجس اعي : 72, زاوية  

سبوا  زنقة  و  نافع  بنو  عقبة  شارع 

قامة سهيلة الطابق الثالث شقة رقم 

الرباط    12282  - اكدال الرباط   1(

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

 922   : الدريوش  السيدة كري ة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 122   : الهي�صي  مصلح  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة كري ة الدريوش عنوانه(ا) 

السقدم   42 رقم  النخيل  مج وعة 

الرباط 22)12 الرباط املغرب.

عنوانه(ا)  الهي�صي  مصلح  السيد 

اكدال  سبو  زنقة   4( ع ارة   9 رقم 

الرباط 12282  الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة كري ة الدريوش عنوانه(ا) 

السقدم   42 رقم  النخيل  مج وعة 

الرباط 22)12 الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2)2) تحت رقم )224.

6(4I
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ARKOS

LIEGE PRESSING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ARKOS
 COMPLEXE ERAC BD MED 6
 IMM D1 N°8 LA GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

LIEGE PRESSING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور السصصية)
 HY وعنوان مقرها اإلجس اعي

 NASSIM N 190 LOT NASSIM
 SIDI MAAROUF CASABLANCA -

2522) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.444929

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
املؤرخ في 9) يوليوز 2)2) تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  LIEGE PRESSING الشريك الوحيد 
درهم   122.222 رأس الها  مبلغ 
 HY اإلجس اعي  مقرها  وعنوان 
 NASSIM N 192 LOT NASSIM
 SIDI MAAROUF CASABLANCA -
الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2522

ل : عدم وجود أي نشاط تجاري.
 HY ب  السصصية  مقر  حدد  و 
 NASSIM N 192 LOT NASSIM
 SIDI MAAROUF CASABLANCA -

2522) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(ة) عادل   بجو و عنوانه(ا) 
الدار   192 ع ارة   النسيم  تجزئة 
البيضاء  الدار   (2522 البيضاء  

املغرب ك صصي (ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود تبليغ  محل  و   املخابرة 

 و الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745189.
6(5I

محاسبات البي2وني

رياض سيف مدينة 2020
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محاسبات البي2وني
18 شارع الحسن الثاني كسبة ) 
مراكش ، 42222، مراكش املغرب
رياض سيف مدينة 2)2) شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اكادير  
نايت سلي ان اوريكة الحوز  - 

)45)4 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
126175

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
رياض   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

سيف مدينة 2)2).
غرض الشركة بإيجاز : اسسغالل و 

تسيي2 رياض.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
نايت سلي ان اوريكة الحوز   اكادير  

- )45)4 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
نادية  االسالم  سيف  السيدة 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
نادية  االسالم  سيف  السيدة 
  162 رقم   2 عباد  سيدي  عنوانه(ا) 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

نادية  االسالم  سيف  السيدة 

  162 رقم   2 عباد  سيدي  عنوانه(ا) 

42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  ب راكش   السجارية 

M09_20- رقم  تحت   (2(2 شتن23 

( 1 6 7 1 8 ( 1 1 5 ( 4 7 / ( 2 ( 2 /

.D.A.C.E

6(6I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

LOUDAYA BIO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريسانيا فندوق ال23يد 

629) ، 42222، مراكش املغرب

LOUDAYA BIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 15 

تجزئة ماجدة شارع املزدلصة ٬شقة 

رقم 12 اسيف - 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.51957

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 2) أبريل 215) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

شارع  ماجدة  تجزئة   15 »ع ارة 

 - اسيف   12 رقم  ٬شقة  املزدلصة 

»الحي  إلى  املغرب«  مراكش   42222

تجزئة   2 الصناعي سيدي غانم رقم 

رقم 7  - 42222 مراكش  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (9 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 114621.

6(7I

STE GTBP MAROC

STE GTBP MAROC 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GTBP MAROC
5)4 تجزئة االزدهار امسداد ، 

42222، مراكش املغرب
 STE GTBP MAROC شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي عبد هللا ع ارة الطيبة ب ) 
رقم )1  - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
125999

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.GTBP MAROC
 TRAVAUX  : غرض الشركة بإيجاز
.DIVERS OU CONSTRUCTIONS

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 ( موالي عبد هللا ع ارة الطيبة ب 

رقم )1  - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : ابعاش   السيد خالد  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ابعاش   السيد خالد  
 42222 تجزئة االزدهار امسداد   4(5

مراكش املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  ابعاش   السيد خالد  

 42222 تجزئة االزدهار امسداد   4(5

مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   2( بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 2)1151.

6(8I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

 CR.MACHINERY TRADE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 COMPTABLE ET FISCAL

FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE

 DE SEFROU FES ، 30000، FES

MAROC

 CR.MACHINERY TRADE SARL

AU   شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األر�صي تجزئة رقم 121 الحي 

الصناعي طريق عين الشقف  فاس. 

- 22222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62569

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 CR.MACHINERY TRADE SARL

.  AU

إفالح   : بإيجاز  الشركة  غرض 
اآلالت املسسع لة - السجارة - االسسي2اد 

والسصدير.
الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الحي   121 رقم  تجزئة  األر�صي 
فاس.  الصناعي طريق عين الشقف  

- 22222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة كروتشياني أريانا :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
أريانا  كروتشياني  السيدة 
دار  فال  ان  مونطوبواي  عنوانه(ا) 
 -25  562(2 كالبريا  فيا  (بيزا)  نو 

مونطوبولي ايطاليا.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد نيكوال دي بيت2و عنوانه(ا) 
(بيزا)  نو  دار  فال  ان  مونطوبواي 
مونطوبولي   -25  562(2 فيا كالبريا 

ايطاليا
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   2( بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 226).
621I

يوسف دريس العريبي

TALIOL JET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

يوسف دريس العريبي
رقم 1 ع ارة مج ع املسافر شارع 
الصضيلة الحي الصناعي ، 12222، 

الرباط املغرب
TALIOL JET شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 N° 382 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 HAY NAHDA II EXTENSION III -
12222 الرباط املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.126717

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 يونيو   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الخلطي  نبيل  (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   522

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.222

يونيو   22 مح د علي الشاعر بساريخ 

.(2(2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن23   27 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2)2) تحت رقم 126449.

624I

يوسف دريس العريبي

TALIOL JET

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل الشكل القانوني للشركة

يوسف دريس العريبي

رقم 1 ع ارة مج ع املسافر شارع 

الصضيلة الحي الصناعي ، 12222، 

الرباط املغرب

TALIOL JET شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 N° 382 و عنوان مقرها االجس اعي

 HAY NAHDA II EXTENSION III -

12222 الرباط .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.126717

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تم تحويل  22 يونيو  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2)2) تحت رقم 126449.

625I

ficogedek sarl au

ODY DECO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

ODY DECO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

بونضوغ رقم )1 املدينة الجديدة - 

52252 مكناس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(2849

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (225 مارس   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ODY  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.DECO SARL

خياطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املصروشات ،الزخرفة.

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - املدينة الجديدة   1( بونضوغ رقم 

52252 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 822   : الصزازي  يوسف  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 122   : الصزازي  عث ان  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 122   : الدقاقي  لطيصة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
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السيد يوسف الصزازي عنوانه(ا) 
42 زنقة الصرابي م ج  52252 مكناس 

املغرب.
السيد عث ان الصزازي عنوانه(ا) 
28 زنقة الصرابي م ج  52252 مكناس 

املغرب.
السيدة لطيصة الدقاقي عنوانه(ا) 
 52252 ج  م  كوري  بيي2  زنقة   28

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يوسف الصزازي عنوانه(ا) 
42 زنقة الصرابي م ج  52252 مكناس 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
أبريل   28 بساريخ  السجارية ب كناس  

225) تحت رقم 56)6.

626I

NADOFISC SARL

MIROTRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NADOFISC SARL
شارع 2 مارس زنقة قرطبة ع ارة 
7 شقة رقم ) الناضور ، 222)6، 

الناضور املغرب
MIROTRANS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الجيش امللكي رقم 412 الناظور - 
222)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(2(82

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. MIROTRANS

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
الدولي للبضائع

نقل البضائع لآلخرين
اسسي2اد - تصدير فواكه.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الناظور   412 رقم  امللكي  الجيش 

222)6 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 242   : الزيدي  مي ون  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
222 حصة    : السيد فريد حداد 

بقي ة 122 درهم للحصة .
 222   : بنيعكوب  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  الزيدي  مي ون  السيد 
امطالسة  اوالد ح و  بني وكيل  دوار 
الناظور   6((52 الناظور  الدريوش 

املغرب.
حي  السيد فريد حداد عنوانه(ا) 
 6(552 الناظور  العروي  وزاج  واد 

الناظور املغرب.
السيد مح د بنيعكوب عنوانه(ا) 
 6(552 حي القدس العروي الناظور 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  الزيدي  مي ون  السيد 
امطالسة  اوالد ح و  بني وكيل  دوار 
الناظور   6((52 الناظور  الدريوش 

املغرب
حي  السيد فريد حداد عنوانه(ا) 
 6(552 الناظور  العروي  وزاج  واد 

الناظور املغرب
السيد مح د بنيعكوب عنوانه(ا) 
 6(552 حي القدس العروي الناظور 

الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  بالناضور   االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 1121.

627I

zagora consulting sarl

DRAA SERVICE EXPRESSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

zagora consulting sarl
رقم119  شارع مح د الخامس ، 

47922، زاكورة املغرب
 DRAA SERVICE EXPRESSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي امزرو - 
47922 زاكورة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (216 يناير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 DRAA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.SERVICE EXPRESSE
غرض الشركة بإيجاز : بيع اللوازم 

املكسبية.
عنوان املقر االجس اعي : حي امزرو 

- 47922 زاكورة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
السيد عبد الرحيم مرزاق :  122 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
مرزاق  الرحيم  عبد  السيد 
زاكورة   47922 حي امزرو  عنوانه(ا) 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

مرزاق  الرحيم  عبد  السيد 
زاكورة   47922 حي امزرو  عنوانه(ا) 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يناير   (1 بساريخ  االبسدائية بزاكورة  

216) تحت رقم 2).

628I

C E INVEST MAROC 

 SMART SERVICES
DISTRIBUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SMART SERVICES
  DISTRIBUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 11 
يناير إقامة األبراج الع ارة د الطابق 

الثالث الشقة رقم 11مراكش
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
124949

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 SMART : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. SERVICES DISTRIBUTIONS
في  تجارة  بإيجاز:  الشركة  غرض 

األجهزة املعلوماتية
عنوان املقر االجس اعي :  شارع 11 
يناير إقامة األبراج الع ارة د الطابق 

الثالث الشقة رقم 11مراكش
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
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 1.222   : يونس الضاوي  السيد  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه  الضاوي  يونس  السيد  

تاركة   ( زهور تاركة ع ارة ب شقة 

مراكش  املغرب

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه  الضاوي  يونس  السيد  

تاركة   ( زهور تاركة ع ارة ب شقة 

مراكش  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   15 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 28)114.

629I

KAOUN

KASSAR NASSIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAOUN

 N°17  LOT NASSIM ASKEJOUR

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KASSAR NASSIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

رقم 787 برادي ) مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

126282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KASSAR NASSIM

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري

-اشغال مخسلصة و البناء.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 42222  - ) مراكش  برادي   787 رقم 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد اس اعيلي علوي اس اعيل 

درهم   122 بقي ة  حصة   222   :

للحصة .

السيد رشيد  امراني علوي :  242 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

فاط ة  علوي  اس اعيلي  السيد 

 122 بقي ة  حصة   222   : الزهرة 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد اس اعيلي علوي اس اعيل 

 42222 فرنسا  مونبوليي  عنوانه(ا) 

مونبوليي فرنسا.

علوي  امراني  رشيد   السيد 

عنوانه(ا) اسكجور برادي ) رقم )41 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

فاط ة  علوي  اس اعيلي  السيد 

 1( رقم   5 زنقة   عنوانه(ا)  الزهرة 

 42222 الراشيدية  السهب  سيتي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

علوي  امراني  رشيد   السيد 

عنوانه(ا) اسكجور برادي ) رقم )41 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

السجارية ب راكش  بساريخ - تحت رقم 

.-

642I

AMDE

ARCADA AGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ARCADA AGRI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

س ية اقامة شهرزاد 2 الطابق 5 

 CASABLANCA النخيل البيضاء

2242) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

464517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   28

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ARCADA AGRI

االسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

و السصدير.
زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق   2 شهرزاد  اقامة  س ية 

 CASABLANCA البيضاء  النخيل 

2242) البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد جواد باطي :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  باطي  جواد  السيد 

 15 5 ش  تجزئة الصنون ع ارة ك ط 
زنقة عبد هللا الحداوي الدارالبيضاء 

2242) البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  باطي  جواد  السيد 

 15 5 ش  تجزئة الصنون ع ارة ك ط 
زنقة عبد هللا الحداوي الدارالبيضاء 

2242) البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم -.

641I

mohammed boumzebra

STE CITRUS BENI AMIR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE CITRUS BENI AMIR  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 114 

شارع حسن الساني فقيه بن فالح - 

22)2) الصقيه بن فالح املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 شتن23   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :

(ة) هشام بوزيدي  تصويت السيد 

أفل  من  اجس اعية  حصة   5.222

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   12.222

غيسة بوزيدي بساريخ 21 شتن23 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

فالح   بن  بالصقيه  االبسدائية 

رقم  تحت   (2(2 شتن23   27 بساريخ 

.871/(2(2

64(I
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FIDUCIARE ECF

SOCIETE EXTRA PROM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

SOCIETE EXTRA PROM شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق ) رقم 6 - 

2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471129

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE EXTRA PROM

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري و أشغال مسنوعة.

46 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
الزرقطوني الطابق ) رقم 6 - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : س ي2  دنجي2ي  السيد 

حصة بقي ة 52.222 درهم للحصة .

حصة   522   : السيد هوار خالد 

بقي ة 52.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  س ي2  دنجي2ي  السيد 

خريبكة   (2262 األمل  حي   742

املغرب.

 27 عنوانه(ا)  خالد  هوار  السيد 
 (2262 الصسح  حي  خي2ان  بني  زنقة 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  دنجي2ي س ي2  السيدة 
خريبكة   (2262 األمل  حي   742

املغرب
 27 السيدة هوار خالد عنوانه(ا) 
 (2262 الصسح  حي  خي2ان  بني  زنقة 

خريبكة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )74521.
642I

إئس انية أڤوني2 أونت2بريز

ONYX INTERNATIONAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

إئس انية أڤوني2 أونت2بريز
٢١٤، محج الحسن الثاني تيسي2 ١ ، 

2، برشيد املغرب
ONYX INTERNATIONAL  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي )7، شارع 

رحال املسكيني، الطابق الثاني، 
الع ارة 5 - 2999) الدار البيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
. 258961

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر   (2(2 يوليوز   (2 في  املؤرخ 
حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 
مبلغ     ONYX INTERNATIONAL
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
رحال  شارع   ،7( اإلجس اعي  مقرها 
املسكيني، الطابق الثاني، الع ارة 5 - 
الدار البيضاء املغرب نتيجة   (2999
ل : ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي.
 ،7( ب  السصصية  مقر  حدد  و 
شارع رحال املسكيني، الطابق الثاني، 
الدار البيضاء    (2999  -   5 الع ارة 

املغرب. 

و عين:
و  لوليدي  عادل    السيد(ة) 
عنوانه(ا) )7، شارع رحال املسكيني، 
 (2999   5 الع ارة  الثاني،  الطابق 
(ة)  ك صصي  املغرب  البيضاء  الدار 

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 26 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 
شتن23 216) تحت رقم 962)2261.

644I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 BB A BORD ب ب ا بور تطوان
TETOUAN

شركة ذات مسؤولية محدودة 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
 BB A BORD ب ب ا بور تطوان

TETOUAN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  4 اقامة 
األندلس مح د يزيد بلوك ج تطوان 

- 92242 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(7277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   1(
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

ب   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 BB A BORD تطوان  بور  ا  ب 

.TETOUAN

است2اد,   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع و توزيع منسوجات االطصال.

اقامة   4   : عنوان املقر االجس اعي 

األندلس مح د يزيد بلوك ج تطوان 

- 92242 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : الوهابي  هناء  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 1222  : الوهابي  هناء  السيدة   

بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الوهابي  هناء  السيدة 

 92222  (1 رقم  موريطانيا  شارع 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الوهابي  هناء  السيدة 

 92222  (1 رقم  موريطانيا  شارع 

تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

5) غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 282).

645I

MOGA CONSEIL

 SOULAYMANE YAHYA

TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOGA CONSEIL

 APPRT AU 1ER ETGAE LOTIS LA

 LAGUNE N 468 ESSAOUIRA ،

44222، الصويرة املغرب
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 SOULAYMANE YAHYA

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 Chez وعنوان مقرها اإلجس اعي

 MOGA CONSEIL appart au 1er

 etage lotis La Lagune N468

 Essaouira - 440000 ESSAOUIRA

MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOULAYMANE YAHYA  :

.TRAVAUX

NEGOCE : غرض الشركة بإيجاز

 TRAVAUX DE

CONSTRUCTION

.LOCATION DES ENGINS

 Chez  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 MOGA CONSEIL appart au 1er

 etage lotis La Lagune N468

 Essaouira - 442222 ESSAOUIRA

.MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 92.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 EL MUSTAFA EL FAIDA السيد

درهم   122 بقي ة  حصة   :  922

للحصة .

 EL MUSTAFA EL FAIDA السيد 

922 : بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

 EL MUSTAFA EL FAIDA السيد

 DR OULAD AMEUR عنوانه(ا) 

 SIDI ISHAK PR ESSAOUIRA

.44222 ESSAOUIRA MAROC

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 EL MUSTAFA EL FAIDA السيد

 DR OULAD AMEUR عنوانه(ا) 

 SIDI ISHAK PR ESSAOUIRA

44222 ESSAOUIRA MAROC

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ  بالصويرة   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 168.

647I

FIDUCIARE ECF

 SOCIETE
POSITIV’PEDAGOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

 SOCIETE POSITIV’PEDAGOGIE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 

الزرقطوني الطابق ) رقم 6 - 

2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471177

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE POSITIV’PEDAGOGIE

تنظيم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األنشطة السعلي ية والالمنهجية.

46 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
الزرقطوني الطابق ) رقم 6 - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيدة لبيب كري ة :  522 حصة 

بقي ة 52.222 درهم للحصة .
ماجيو  لورنيا  كريستيل  السيدة 
درهم   52.222 حصة بقي ة   522   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
 4 السيدة لبيب كري ة عنوانه(ا) 

فينا خ 6 111111 نانت فرنسا.
ماجيو  لورنيا  كريستيل  السيدة 
مانس ان   (9 كابانو  عنوانه(ا) 

2222) املح دية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
 4 السيدة لبيب كري ة عنوانه(ا) 

فينا خ 6  111111 نانت فرنسا
ماجيو  لورنيا  كريستيل  السيدة 
مانس ان   (9 كابانو  عنوانه(ا) 

2222) املح دية املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )74522.
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COMPTE A JOUR

AJ NEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP N° 5173  OLD MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
AJ NEST شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي اوالد 

بوطيب سكسور ا  رقم 121 - 222)6 
الناطور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(24(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 AJ  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NEST

الت2ويج   : بإيجاز  الشركة  غرض 

للعقار.

: حي اوالد  عنوان املقر االجس اعي 
بوطيب سكسور ا  رقم 121 - 222)6 

الناطور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الرحيم اعراب :  522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد ج ل ابرشان :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

اعراب  الرحيم  عبد  السيد 

  (6 رقم  مي ون  اوالد  حي  عنوانه(ا) 

222)6 الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  ابرشان  ج ال  السيد 
 77 رقم   84 زنقة  الصطواكي  حي 

222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

اعراب  الرحيم  عبد  السيد 

  (6 رقم  مي ون  اوالد  حي  عنوانه(ا) 
222)6 الناظور الناظور

عنوانه(ا)  ابرشان  ج ال  السيد 
 77 رقم   84 زنقة  الصطواكي  حي 

222)6 الناظور الناظور

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 27 شتن23 

2)2) تحت رقم )221.
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املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

ELECTRO AGOUZAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة درعة 

تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد ع ارة دادس 

الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب

ELECTRO AGOUZAL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي تاجدة 

ترميكت  - 45226 ورزازات املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.8245/1298

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تقرر حل   (2(2 يناير   22 املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ    ELECTRO AGOUZAL

وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

 - مقرها اإلجس اعي تاجدة ترميكت  

 : ل  نتيجة  املغرب  ورزازات   45226

السصصية الودية .

تاجدة  ب  السصصية  مقر  حدد  و 

ورزازات   45226  - ترميكت ورزازات 

املغرب. 

و عين:

  BOUCHAIB السيد(ة) 

تاجدة  عنوانه(ا)  و   GOUZAL

املغرب  ورزازات   45226 ترميكت  

ك صصي (ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بورزازات  بساريخ 17 يوليوز 

2)2) تحت رقم 24).
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 MAHJOUB ROADS COMPANY »MAROCO«

SARL AU

 MAHJOUB ROADS

 COMPANY » MAROCO «

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAHJOUB ROADS COMPANY

»MAROCO« SARL AU

شقة 2)، ع ارة يازمان II، شارع 

عبد الرح ان الغافقي اكدال، 

12282، الرباط املغرب

 Mahjoub Roads Company

MAROCO « SARL AU « شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة 2)، 

ع ارة يازمان II، شارع عبد الرح ان 

الغافقي اكدال 12282 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

145619

 25 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 Mahjoub Roads Company

.» MAROCO « SARL AU

األشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

الع ومية والبناء، بناء الطرق، تهيئة 

وتجهيز السجزئات، اإلنعاش العقاري.

عنوان املقر االجس اعي : شقة 2)، 

II، شارع عبد الرح ان  ع ارة يازمان 

الرباط   12282 اكدال  الغافقي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الغني محجوب :  122 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

محجوب  الغني  عبد  السيد 
18، زنقة أسوان، حي  عنوانه(ا) رقم 

القدس 62252 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
محجوب  الغني  عبد  السيد 
18، زنقة أسوان، حي  عنوانه(ا) رقم 

القدس 62252 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   28 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2)2) تحت رقم 126491.
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ELYX CONSULTING

H&LI GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسصرفين

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
H&LI GROUP »شركة  املساه ة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 12بيس 

شارع السعيدي حي السالم سيل  - - 
الدار البيضاء املغرب.
»تعيين مسصرفين«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.(12227

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
املؤرخ في 12 نون23 214) تقرر تعيين 
املالية  السنوات  خالل  مسصرفين 

السالية: 
(215-(216 -

األشخاص الطبيعيون: 
جياللي  بن  هشام  السيد(ة) 
والكائن  مسصرف  بصصسه(ا) 
 62 رقم  اقامة االطباء  ب:  عنوانه(ا) 

هرهورة ت ارة  - هرهورة ت ارة املغرب
امل ثل   ) االعسباريون  األشخاص 

الدائم): 
ذات  »شركة   CANTOR SARL
بصصتها  املحدودة«  املسؤولية 
االجس اعي  مقرها  والكائن  مسصرف 
حي  السعيدي  شارع  12بيس  ب: 
السالم سيل ، - الدارالبيضاء املغرب 
تحت  السجاري  بالسجل  واملسجلة 

رقم: 59)22)
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

أبريل 215) تحت رقم 992)2257.
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TRAINING SOLUTIONS SARL AU

TRAINING SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL
AU

رقم 1 بناية 46.47 تجزئة املركز, 
شارع مح د الخامس ورزازات ، 

45222، ورزازات املغرب
TRAINING SOLUTIONS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 46 
شارع الحزام - 45222 ورزازات 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7445

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تحويل   تم    (217 ماي   24 املؤرخ في 
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 45222  - الحزام  شارع   46 »رقم 
بناية   1 »رقم  إلى  املغرب«  ورزازات 
شارع مح د الخامس تجزئة   46.47

املركز - 45222 ورزازات  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
ماي   29 بساريخ  االبسدائية بورزازات  

217) تحت رقم 124.
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FIDUCIAIRE DARALHISBA

شركة رياض األخوة

 SOCIETE RIAD AL 
OKHOUA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 12(
 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
 SOCIETE شركة رياض األخوة

RIAD AL OKHOUA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 6) مهج 
مريس السلطان شقة 2الطابق 

االول الدار البيضاء 2122) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (5
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 
 SOCIETE RIAD AL األخوة  رياض 

.OKHOUA
االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري.
مهج   (6  : عنوان املقر االجس اعي 
مريس السلطان شقة 2الطابق االول 
2122) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد زكري املكي :  1.222 حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املكي  زكري  السيد 
برشيد   (6122  ( اليسر  تجزئة   (8

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  املكي  زكري  السيد 
برشيد   (6122  ( اليسر  تجزئة   (8

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745157.
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mohammed boumzebra

STE CITRUS BENI AMIR
إعالن مسعدد القرارات

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE CITRUS BENI AMIR »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: 114 

شارع حسن الساني فقيه بن فالح - 
22)2) الصقيه بن فالح املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: -.

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   (2(2 21 شتن23  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
تعيين مسيي2 جديد جالل رشيد وتبعا 
النظام  مقسضيات  تعديل  تم  لذلك 

األسا�صي السالية: 
بند رقم 42: الذي ينص على مايلي: 

تعيين مسيي2 جديد جالل رشيد
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
فالح   بن  بالصقيه  االبسدائية 
رقم  تحت   (2(2 شتن23   27 بساريخ 

.871/(2(2
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COMPTADAM SARL AU

 SOCIETE AGENCE DE 
PRESSE SEPTIEM JOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTADAM SARL AU

 RUE 185 N° 5677 HAY EL

 OUAHDA ، 14000، KENITRA

MAROC

 SOCIETE AGENCE DE PRESSE 

SEPTIEM JOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 2) زنقة 

انوال بناية فلوغي 11 مكسب رقم 24 

مي وزة  - 14222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55(15

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(1 يونيو   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE AGENCE DE PRESSE

.SEPTIEM JOUR
محرر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الصحف واملجالت الدورية

طباعة

مقاول أع ال أو تشييد مسنوعة.
زنقة   (2  : عنوان املقر االجس اعي 

انوال بناية فلوغي 11 مكسب رقم 24 

مي وزة  - 14222 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 622   : الكنصاوي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

422 حصة    : السيد جواد الخني 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د الكنصاوي عنوانه(ا) 
دوار والد عث ان قرية بنعودة سوق 
القنيطرة   14222 الغرب   اربعاء 

املغرب.
عنوانه(ا)  الخني  جواد  السيد 
  11 اشبيليا شقة   18 رقم   2 تجزئة 

14222 القنيطرة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مح د الكنصاوي  عنوانه(ا) 
دوار والد عث ان قرية بنعودة سوق 
القنيطرة   14222 الغرب   اربعاء 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
تحت   - بساريخ  االبسدائية بالقنيطرة  

رقم -.
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موثقة

B4D IMMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثقة
6 زنقة سسين، اقامة سكينة، 

الطابق السصلي رقم ) ، 2226)، 
الدار البيضاء املغرب

B4D IMMO شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي الدار 
البيضاء، 744 إقامة حنان جاسم 1 
تقاطع زنقة بوكراع و زنقة ابن سعيد 
الطابق األول بوركون - 2522) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

4(8285
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (219 مارس   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 B4D  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.IMMO
شراءو   : بإيجاز  الشركة  غرض 

كراء العقارات و االنعاش العقاري.
الدار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
البيضاء، 744 إقامة حنان جاسم 1 
تقاطع زنقة بوكراع و زنقة ابن سعيد 
الطابق األول بوركون - 2522) الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د أدم الدباللي :  172 
حصة بقي ة 17.222 درهم للحصة .

 2(2   : بل جدوب  دينا  السيدة 
حصة بقي ة 222.)2 درهم للحصة .

 2(2   : السيدة فوفيا بل جدوب 
حصة بقي ة 222.)2 درهم للحصة .

 172   : السيد مح د طه الدباللي 
حصة بقي ة 17.222 درهم للحصة .

السيدة أمينة الهاشمي علول :  2) 
حصة بقي ة 222.) درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

الدباللي  أدم  مح د  السيد 
زنقة روما اقامة وليلي   57 عنوانه(ا) 
الدار   ------  (1 شقة   5 الطابق  ب 

البيضاء املغرب.
السيدة دينا بل جدوب عنوانه(ا) 
 (6 شقة   4 طابق  لصوازي  زنقة   15
الدار البيضاء   ----- حي املستشصيات 

املغرب.
بل جدوب  فوفيا  السيدة 
 4 لصوازي طابق  زنقة   15 عنوانه(ا) 
شقة 6) حي املستشصيات ----- الدار 

البيضاء املغرب.
الدباللي  طه  مح د  السيد 
زنقة روما اقامة وليلي   57 عنوانه(ا) 
الدار   ------  (1 شقة   5 الطابق  ب 

البيضاء املغرب.
علول  الهاشمي  مينة  السيدة 
منصور  سيدي  فندق  عنوانه(ا) 
 ------- طريق فاس الويدان   1( كلم 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد امبارك الدباللي عنوانه(ا) 
57 زنقة روما اقامة وليلي ب الطابق 

البيضاء  الدار   --------  (1 شقة   5

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

مارس 219) تحت رقم -.

661I

EXPROX SARL AU

MEREI CAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شارع املغرب العربي ع ارة الزبي2ي 

الطابق الثاني عين حرودة الرقم 

ال23يدي 98 املح دية، 8622)، 

املح دية املغرب

MEREI CAR SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

السصلي رقم 16 تجزئة الصسح عين 

حرودة - 8622) املح دية  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(5915

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MEREI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CAR SARL AU

تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 

عين  الصسح  تجزئة   16 رقم  السصلي 

حرودة - 8622) املح دية  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

عبداللطيف  بوجنانات  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   5.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عبداللطيف  بوجنانات  السيد 

عين   12 اقامة تقوى رقم  عنوانه(ا) 

حرودة 8622) املح دية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيدة ازروال امينة  

دوار اوالد سيدي علي بن عزوز عين 

حرودة 8622) املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 949.

66(I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

Sté ABC TRANSFERT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 (RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC

Sté ABC TRANSFERT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 25 

شارع ابن بطوطة حي فضصي اسصي 

- 46222 اسصي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

12525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 Sté  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ABC TRANSFERT

تحويل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األموال - خدمات مسنوعة.

 25 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

شارع ابن بطوطة حي فضصي اسصي 

- 46222 اسصي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد مجدي ع اد :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ع اد  مجدي  السيد 

بطوطة  ابن  شارع  الصدفي  تجزئة 

اسصي   46222 الجديدة  املدينة  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  ع اد  مجدي  السيد 

بطوطة  ابن  شارع  الصدفي  تجزئة 

اسصي   46222 الجديدة  املدينة  حي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   14 بساريخ  االبسدائية بآسصي  

2)2) تحت رقم -.

662I
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الناظور للحسابات

AGIRPRO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الناظور للحسابات

شارع االمي2 سيدي مح د الحي 

االداري سيتي املح دية بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، 222)6، 

الناظور املغرب

AGIRPRO شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الع ران رقم  2275 سلوان الناظور 

222)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(2442

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AGIRPRO

منعش   -  : غرض الشركة بإيجاز 
عقاري

- نقل البضائع للغي2

- السصدير واالسسي2اد.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
2275 سلوان الناظور  الع ران رقم  

222)6 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : بوبكر  الزموري  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : السيد الزموري مصطصى 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوبكر  الزموري  السيد 
سلوان   (669 رقم  سلوان  تجزئة 

222)6 الناظور املغرب.
مصطصى  الزموري  السيد 
 24 بلوك  سكسور حسان  عنوانه(ا) 
الناظور   6(222 سلوان  بوعرك 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  بوبكر  الزموري  السيد 
سلوان   (669 رقم  سلوان  تجزئة 

222)6 الناظور املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 19 غشت 

2)2) تحت رقم 821).

664I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE SOUSS
TAROUDANT TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE SOUSS TAROUDANT
TRANSPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

الشرفاء سيدي دح ان تارودانت 
ع الة ترودانت - 82222 تارودانت 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
6925

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE SOUSS TAROUDANT

.TRANSPORT

-نقل    : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين لحساب الغي2

الغي2  لحساب  البضائع  -نقل 

وطنيا و دوليا

الع ليات  كل  عامة  -وبصصة 

السجارية و الصناعية و املالية املنقولة 

و العقارية التي من شانها أن تساهم 

في تن ية الشركة.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تارودانت  دح ان  سيدي  الشرفاء 

تارودانت   82222  - ع الة ترودانت 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد سعيد ايت بدن 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد ايت بدن عنوانه(ا) 

دح ان  سيدي  الشرفاء  دوار 

تارودانت 82222 تارودانت املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سعيد ايت بدن عنوانه(ا) 

دح ان  سيدي  الشرفاء  دوار 

تارودانت 82222 تارودانت املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  بسارودانت   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 21)1.

665I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE CLEAN BUILD

SARL D’ASSOCIE UNIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE CLEAN BUILD SARL

D’ASSOCIE UNIQUE  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم )5 

مكرر زنقة ابن عطية ايراك بوركان 

اكادير - 82242 اكادير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

42929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE CLEAN BUILD SARL

. D’ASSOCIE UNIQUE

-تأجي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلالت واملعدات لالشغال الع ومية

و  املخسلصة  االشغال  في  -مقاول 

البناء

الع ليات  كل  عامة  -وبصصة 

السجارية و الصناعية و املالية املنقولة 

و العقارية التي من شانها أن تساهم 

في تن ية الشركة.
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 5( رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

مكرر زنقة ابن عطية ايراك بوركان 

اكادير - 82242 اكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : وح و  ايوب  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  وح و  ايوب  السيد 

مارس شارع د   ( حي العرب مدرسة 

تيكوين اكادير )8265 اكادير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  وح و  ايوب  السيد 

مارس شارع د   ( حي العرب مدرسة 

تيكوين اكادير )8265 اكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (4 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 95545.

666I

BOUCHTA COMPTA

VIPA SUR COMPANY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

VIPA SUR COMPANY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنقة ال سينا اقامة 

بتهوفن ) الطابق 2 رقم )8 - 92222 

طنجة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.99427

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 ف23اير   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ش ريد  خالد  (ة)  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   522
522 حصة لصائدة  السيد (ة) ياسين 

بنعث ان بساريخ 4) ف23اير 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
يوليوز   (( بساريخ  السجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 2479.

667I

FIDUBAC SARL

NOTTON
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)16مكرر شارع يوسف ابن تاشصين 
 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc
NOTTON شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
خراط رقم 7) سلوان الناظور - 

222)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(2529

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NOTTON
اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االحذية واملالبس.
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الناظور  سلوان   (7 رقم  خراط 

222)6 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد البوعيادي اح د :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد البوعيادي اح د عنوانه(ا) 

دوار توريرت بوسسة سلوان الناظور 

222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد البوعيادي اح د عنوانه(ا) 

دوار توريرت بوسسة سلوان الناظور 

222)6 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 24 شتن23 

2)2) تحت رقم 2227.

668I

FIDUBAC SARL

GRANIMARBRE PYRAMIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

)16مكرر شارع يوسف ابن تاشصين 

 NADOR، الشقة رقم 11 الناضور

62000، nador maroc

 GRANIMARBRE PYRAMIDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 16 شارع 

88 علي الشيخ الناظور - 222)6  

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(2482

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GRANIMARBRE PYRAMIDE

تاجر   -  : بإيجاز  الشركة  غرض 

الرخام والجرانيت

الرخام  وتصدير  اسسي2اد   -

والجرانيت.

16 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

  6(222  - الناظور  الشيخ  علي   88

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : فؤاد   فراجي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  فؤاد   فراجي  السيد 

الناظور   4 شارع موالي ادريس رقم 

222)6  الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  فؤاد   فراجي  السيد 

الناظور   4 شارع موالي ادريس رقم 

222)6  الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 5) غشت 

2)2) تحت رقم 886).

669I

Fiduciaire Eco-Galaxie

ONE DRIVE وان درايف
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fiduciaire Eco-Galaxie

 lot al amane gh18 imm 146 N°

 1 bureau1 ain sebaa casablanca

، 20550، casablanca maroc

 ONE DRIVE وان درايف
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شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الغوطا اقامة الياس ين الرقم 

ب16) سيدي مومن البيضاء - 

2422) البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

422177

ب قس�صى  عقد عرفي مؤرخ في 6) 
القانون  إعداد  تم   (219 أبريل  من 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

وان   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ONE DRIVE درايف

كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الغوطا اقامة الياس ين الرقم ب16) 

 (2422  - البيضاء  مومن  سيدي 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الخالق  عبد  بلقاسم  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   (.522   :

للحصة .

السيد نهيب ع ر :  522.) حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الخالق  عبد  بلقاسم  السيد 

س  م   ( البس ة  اقامة  عنوانه(ا) 

السبع  عين   15 الرقم   (2 ع ارة   5

2552) البيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  ع ر  نهيب  السيد 

ايطاليا 22122 روما ايطاليا.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الوهاب  عبد  املعطاوي  السيد 
عنوانه(ا) زاوية سيدي اح د ج اعة 
الكنسور اليوسصية 46222 اليوسصية 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

من ماي 219) تحت رقم 721894.

672I

ائس انية ماجست2ال

MAISON HADDAJI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية ماجست2ال
تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطيب 
األطلس فاس ، 22122، فاس 

املغرب
MAISON HADDAJI  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 81 
قصبة بوجلود املدينة القدية  - 

22222 فاس املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

61992
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف23اير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. MAISON HADDAJI
دار   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الضيافة  .
 81 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
 - القدية   املدينة  بوجلود  قصبة 

22222 فاس املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الحق الهداجي  :  522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : الهداجي   ادريس  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الهداجي   الحق  عبد  السيد 

قصبة  مكرر   81 رقم  عنوانه(ا) 

بوجلود  22222 فاس املغرب .

السيد ادريس الهداجي  عنوانه(ا) 

مداغ   البوتشيشية  القادرية  الزاوية 

62222 مداغ  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الهداجي   الحق  عبد  السيد 

قصبة  مكرر   81 رقم  عنوانه(ا) 

بوجلود  22222 فاس  املغرب 

السيد ادريس الهداجي  عنوانه(ا) 

مداغ   البوتشيشية  القادرية  الزاوية 

62222 مداغ  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

ف23اير   14 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 628.

671I

EURODEFI

DAR ASSANI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

DAR ASSANI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد(في 

طور السصصية)

 HAY وعنوان مقرها اإلجس اعي

AMAL 02 N°72 - 20000 الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(9(417

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تقرر حل   (2(2 يناير   26 املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد DAR ASSANI  مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 

 HAY AMAL 2( اإلجس اعي  مقرها 

N°7( - (2222 الدار البيضاء املغرب 

نتيجة ل : خسارة ع يل مهم.

 HAY AL و حدد مقر السصصية ب

 (222 املغرب    AMAL 2( N° 7(

الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

 SMAIL  SOUMMANE (ة)السيد

 DB KOREA RUE 11 عنوانه(ا)  و 

املغرب  البيضاء  الدار   N°42 (222

ك صصي (ة) للشركة.

الحدود  اإلقسضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املصروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املسعلقة بالسصصية 

: محضر حل شركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 728827.

67(I

AMIATIS CONSEIL

VASTE MAISON
إعالن مسعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكسب 52 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

VASTE MAISON »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: زينيت 

ملينيوم ع ارة 2 الطابق الخامس 

تجزئة السوفيق الدارالبيضاء  - 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.2719(5
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ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   (219 ف23اير   21 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

رأس  من   (¾) أرباع  ثالثة  تحرير   •

في  الزيادة  من  املسبقي  الشركة  مال 

 12 رأس مال الشركة ب وجب قرار 

مقافة  باجراءات   (218 أكسوبر 

املقدار  املحددة  الشركة  ديون  مع 

املسسحقة املرتبط بالشركة ، أي مبلغ 

(سسة ماليين  درهم   6،000،000.00

درهم).

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

مساه ات الشركة 

بند رقم 7: الذي ينص على مايلي:  

رأس مال الشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 742251.

675I

AMIATIS CONSEIL

INJAZ INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكسب 52 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

INJAZ INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي طريق 

الجديدة كلم 12.52 ليساسصة  - 

2222) الدارالبيضاء  املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(7(519

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 يونيو   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 INFINITY (ة)  السيد  تصويت 
من  اجس اعية  حصة   INVEST 44
(ة)  السيد  175 حصة لصائدة   أفل 

رشيد  سبتي بساريخ 25 يونيو 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 729659.

677I

AMIATIS CONSEIL

RIANE HOLDING
إعالن مسعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكسب 52 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
RIANE HOLDING »شركة  

املساه ة«
وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 
الحوزة عكاشة عين السبع  - 
52)2) الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.194499
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   (2(2 يونيو   (2 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قبول مساهم جديد في الشركة,شركة 
,سجلها   AL HAMD HOLDING
السجاري رقم 216672 وي سلها السيد 

عبد السالم العلج.
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

قراربشأن انعقاد الج ع العام 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
طريق  عن  األسهم  تحويل  قبول 
سجلها   MFPO بين شركة  السصويت 
حولت  التي   442677 رقم  السجاري 
سهم التي كانت ت لكها في   491.999
 A L HAMD لصائدة شركة  الشركة  
رقم  السجاري  سجلها   HOLDING

216672 ب وجب عقد عرفي  
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 742242.
678I

AMIATIS CONSEIL

RIANE HOLDING
إعالن مسعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL
اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 
مكسب 52 ٬طريق الرباط ٬عين 
السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب
RIANE HOLDING  »شركة  

املساه ة«
وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة 
الحوزة عكاشة عين السبع  - 
52)2) الدارالبيضاء  املغرب .

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.194499
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   (2(2 يونيو   (2 املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قبول و موافقة على نهاية والية مدير 
مجلس االدارة الشركة MFPO ي سلها 

السيد عبد املنعم العلج 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
جديد  ادارة  مجلس  مدير  تعيين 
 AL HAMD HOLDING الشركة  
العلج  السالم  عبد  السيد  ي سلها 
لل دة املسبقية حتى نهاية والية مجلس 
العام  الج ع  انعقاد  لغاية  االدارة 

للسنة املنتهية في 22 شتن23 2)2) 
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
 AL HAMD HOLDING شركة 
ي سلها السيد عبد السالم العلج تعلن 

عن قبولها هدا السعيين   
على  ينص  الذي   :4 رقم  قرار 
مايلي: السدكي2 ب جلس ادارة الشركة 
رئيس  العلج  املنعم  عبد   : الحالي 
 AL HAMD شركة   , مجلس االدارة 
العلج   املنعم  -عبد    HOLDING
 AL شركة   - االدارة)  مجلس  (رئيس 

مجلس  (مدير   HAMD HOLDING

(مدير   HOLPAG شركة   - االدارة) 

 AVENIR شركة   - االدارة)  مجلس 

FINANCE (مدير مجلس االدارة)

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم .: الذي ينص على مايلي: .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 17 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 742244.

679I

AMIATIS CONSEIL

HB DESIGN
إعالن مسعدد القرارات

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكسب 52 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

HB DESIGN »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: تجزئة 

رقم 45) النطقة الصناعية لجزناية  

- )9212 طنجة املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.42225

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 22 يناير 2)2)

تم اتخاذ القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املسي2ين  مهام  مزاولة  مدة  تجديد 

ملدة غي2 محددة

على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 

التسيي2ملدة  في  شريك  تعيين  مايلي: 

السالم  عبد  لسيد  محددةا  غي2 

العلج مغربي الجنسية مزداد بساريخ 

بسجزئة  القاطن  و   11/28/1951

ارياج سارع بانوراميك رقم 6 الحامل 

B 18655 للبطاقة الوطنية رقم

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
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على  ينص  الذي   :15 رقم  بند 

مايلي: التسيي2

على  ينص  الذي   :16 رقم  بند 

مايلي: السصويض و السوقيع 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   17 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 21769).

682I

AMIATIS CONSEIL

VASTE MAISON

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

رفع رأس ال الشركة

AMIATIS CONSEIL

اقامة الحديقة ٬الطابق الثالث٬ 

مكسب 52 ٬طريق الرباط ٬عين 

السبع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

VASTE MAISON شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زينيت 

ملنيوم ع ارة 2 الطابق الخامس 

تجزئة السوفيق سيدي معروف  - 

2222) الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.2719(5

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تم   (2(2 يوليوز   26 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

أي  درهم«   (2.222.222« قدره 

إلى  درهم«   12.222.222« من 

طريق  عن  درهم«   22.222.222«

الشركة  ديون  مع  مقافة  إجراء    :

املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم )74225.

68(I

CABINET BOUZIDI

BOUDIMAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI

عند مكسب البوزيدي ص.ب 5)1 

الناظور ، 222)6، الناظور املغرب

BOUDIMAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مركز 
بودينار ت س ان  - 222)6 ناظور 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOUDIMAC

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

مركز   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ناظور   6(222  - ت س ان   بودينار 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : زكوم  الياس  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  زكوم  الياس  السيد 
مركز بودينار ت س ان  222)6 ناظور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  زكوم  الياس  السيد 
مركز بودينار ت س ان  222)6 ناظور 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  بالدريوش   االبسدائية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 24.

682I

fiduciaire la koutoubia

شركة فندق رياض بربير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

fiduciaire la koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 GUELIZ n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH MAROC
شركة فندق رياض بربي2  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي كلومت52.) 
وازيس الحسن الثاني سيدي يوسف 

بن علي  - 42222 مراكش املغرب .
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.18(22

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تعيين  تم   (2(2 ماي   19 في  املؤرخ 
مسي2 جديد للشركة السيد(ة) بليطي2 

ادريس ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
)1 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 9)1148.

684I

CABINET EL BAGHDADI

MADIA IMPORT EXPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

CABINET EL BAGHDADI
 AV MOULAY ALI CHERIF

 2ETG APPT 3- N° 26 ، 90000،
TANGER MAROC

 MADIA IMPORT EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة(في 
طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي املجد 
زنقة 11 رقم 521 - 92222 طنجة 

املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.45745

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (2(2 25 مارس  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    MADIA IMPORT EXPORT
وعنوان  درهم   12.222 رأس الها 
 11 مقرها اإلجس اعي حي املجد زنقة 
املغرب  طنجة   92222  -  521 رقم 
نتيجة ل : عدم تحقيق هدف الشركة.
و حدد مقر السصصية ب حي املجد 
طنجة   92222  -  521 رقم   11 زنقة 

املغرب. 
و عين:

السيد(ة) مادية  حسن و عنوانه(ا) 
 55 حي الركايع) شارع السودان رقم 
(ة)  املغرب ك صصي  طنجة   92222

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   16 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 575).

685I

CAFIGEC

PERLATINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 29
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
PERLATINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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(في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي تقاطع 
شارع يعقوب املنصور )، و زنقة 
ابن حنين / الطابق 1، الشقة 1 - 

2122) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.245155

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
2)2) تقرر حل  22 ف23اير  املؤرخ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    PERLATINE الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
شارع  تقاطع  اإلجس اعي  مقرها 
يعقوب املنصور )، و زنقة ابن حنين 
/ الطابق 1، الشقة 1 - 2122) الدار 
البيضاء املغرب نتيجة ل : أزمة مالية 

و اقسصادية.
تقاطع  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
)، و زنقة ابن  شارع يعقوب املنصور 
حنين / الطابق 1، الشقة 1 - 2122) 

الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  حرا�صي  عصام   السيد(ة) 
 ( تجزئة السيسطا م س  عنوانه(ا) 
املغرب  املح دية   (2122 أ   ع ارة 

ك صصي (ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 12 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف23اير 2)2) تحت رقم 722272.
688I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 SOCIETE LAZIZ DE
 CONSTRUCTION ET

D›EQUIPEMENT URBAIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 (RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
 SOCIETE LAZIZ DE

 CONSTRUCTION ET
D›EQUIPEMENT URBAIN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 14 

شارع 42 تجزئة الداخلة حي اعزيب 
الدرعي - 46222 اسصي املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.785
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 يوليوز   (( في  املؤرخ 

املصادقة على :
 LAHCEN (ة)  السيد  تصويت 
حصة   BABAHAMOU  422
حصة   4.819 أفل  من  اجس اعية 
  MOHAMMED (ة)  السيد  لصائدة  
يوليوز   (1 بساريخ   BABAHAMOU

.(2(2
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
غشت   19 بساريخ  االبسدائية بآسصي  

2)2) تحت رقم 1695.

689I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE AJI COD SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

SOCIETE AJI COD SARL شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 I/117 وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم

الطابق الثالث مكسب 11 و )1 
تجزءة األمان ) الدشي2ة الجهادية  - 

86262 الدشي2ة الجهادية املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(1215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE AJI COD SARL
-تطوير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
-مؤسسة السدريب املنهي الخاص

لالتصاالت  السوافل  -شركة 
وتقنية املعلومات

الع ليات  كل  عامة  بصصة  -و 
السجارية و الصناعية و املالية املنقولة 
و العقارية التي من شانها أن تساهم 

في تن ية الشركة.
رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
I/117 الطابق الثالث مكسب 11 و )1 
) الدشي2ة الجهادية  -  تجزءة األمان 

86262 الدشي2ة الجهادية املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 122   : تزموت   عائشة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيدة عائشة تزموت عنوانه(ا) 
الرقم   629 شارع واد املخازن الزنقة 
21 86262 الدشي2ة الجهادية املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  لشهب  وفاء  السيدة 
) مج وعة  بلوك ف   (27 شقة رقم 
 82227 اكادير  بنسركاو  الوفاق   25

اكادير املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 1412.

692I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

CHIBANE FRERES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 (RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC

CHIBANE FRERES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 77طريق 

املطار تجزئة مونة اسصي - 46222 

اسصي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

12582

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHIBANE FRERES

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وإعادة بيع قطع منصصلة.

77طريق   : عنوان املقر االجس اعي 

 46222  - اسصي  مونة  تجزئة  املطار 

اسصي املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد شيبان مح د :  52 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 52   : السيد شيبان عبدالرحيم 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مح د  شيبان  السيد 

املطار  طريق   18( تجزئة مونى رقم 

الحي الصناعي  46222 اسصي املغرب.
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عبدالرحيم  شيبان  السيد 
الخ يس  زنقة   (12 رقم  عنوانه(ا) 

الحي الصناعي  46222 اسصي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  مح د  شيبان  السيد 

املطار  طريق   18( تجزئة مونى رقم 

الحي الصناعي  46222 اسصي املغرب

عبدالرحيم  شيبان  السيد 
الخ يس  زنقة   (12 رقم  عنوانه(ا) 

الحي الصناعي  46222 اسصي املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (4 بساريخ  االبسدائية بآسصي  

2)2) تحت رقم -.

691I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

AZUR GAME
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

 (RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC

AZUR GAME  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 1 

مكرر رقم 2 تجزئة الوفاق شارع ابن 

بطوطة - 46222 اسصي املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7(25

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تم تعيين   (2(2 يونيو   22 املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسي2 

تبعا  وحيد  ك سي2  ايوب  لخبيزي 

لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (( بساريخ  االبسدائية بآسصي  

2)2) تحت رقم 826.

69(I

CAFIGEC

MILKA NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 29
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
MILKA NEGOCE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

س ية، اقامة شهرزاد 2، الشقة 
))، الطابق5، بالمي  - 2122) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(654(2

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تقرر   (2(2 ف23اير   12 في  املؤرخ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 MILKA الوحيد  الشريك  ذات 
 122.222 NEGOCE  مبلغ رأس الها 
درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
الشقة   ،2 شهرزاد  اقامة  س ية، 
))، الطابق5، بالمي  - 2122) الدار 
البيضاء املغرب نتيجة ل : أزمة مالية 

و اقسصادية.
زنقة  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
الشقة   ،2 شهرزاد  اقامة  س ية، 
))، الطابق5، بالمي  - 2122) الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

السيد(ة) غيثة  السازي و عنوانه(ا) 
سويسرا  سويسرا   (2122 سويسرا 

ك صصي (ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (5 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

ف23اير 2)2) تحت رقم 117)72.
692I

AIOSYS

AIOSYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AIOSYS

59 شارع الزرقسوني اقامة الورود 

الطابق السابع رقم 2) 59 شارع 

الزرقسوني اقامة الورود الطابق 

السابع رقم 2)، 2272)،

 الدار البيضاء املغرب

AIOSYS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 شارع 

الزرقسوني اقامة الورود الطابق 

السابع رقم 2) الدار البيضاء 

2272) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

468261

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها :  

.AIOSYS

بيع  : شراء  غرض الشركة بإيجاز 

أجهزة الك بيوتر وملحقاتها.

59 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

الطابق  الورود  اقامة  الزرقسوني 

السابع رقم 2) الدار البيضاء 2272) 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

 59 عنوانه(ا)   aiosys الشركة 

شارع الزرقسوني الطابق السابع رقم 

2) 2272) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الظاهر  عزيز  السيد 

) شقة  طابق   128 تجزئة الخي2 رقم 

فالح  اوالد  الصناعية  املنطقة   4

البيضاء  الدار   (2272 النوافر 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 25 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

697I

ACCOMPT CONSULTING

PETROLE ANGAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

PETROLE ANGAD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 RB 22 وعنوان مقرها اإلجس اعي

155 الحي الحسني املدينة الجديدة 

وجدة - 62222 وجدة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

25255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PETROLE ANGAD
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و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
توزيع الوقود 

بيع و توزيع مواد التشحيم
املصحوبة  غي2  البضائع  نقل 

بذويهم نيابة عن االخرين .
 RB  22  : االجس اعي  املقر  عنوان 
الحي الحسني املدينة الجديدة   155

وجدة - 62222 وجدة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 PETROLE ANGAD الشركة 
درهم   122 بقي ة  حصة   :  1.222

للحصة .
 PETROLE ANGAD : الشركة   

1222 بقي ة 122.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد مح د رمضاني  عنوانه(ا) 
 PCE تجزئة بدر شارع املغرب العربي 

وجدة 62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد مح د رمضاني  عنوانه(ا) 
 PCE تجزئة بدر شارع املغرب العربي 

وجدة 62222 وجدة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (8 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1614.
698I

STE FIDUCONFIANCE

VERTS DE TERRE »VDT«
إعالن مسعدد القرارات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
»VERTS DE TERRE »VDT  »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: فصرو، 
الطابق األر�صي، كيلومت2 16، طريق 
فصرو، دوار عيون الس ار، ج اعة 

أغبالو اقورار - - فصرو املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.(429
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  25 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تغيي2 تس ية الشركة
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

توسيع النشاط السجاري للشركة
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
االسا�صي  القانون  فياغة  اعادة 

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
بند رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 VERTS»من الشركة  تس ية  تغيي2 
 GREENالى   DE TERRE »VDT

OPENLAB
بند رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
توسيع النشاط السجاري للشركة ع23 
اضافة  مكسب الت2ويج واالستث ار في 

االبسكار السكنولوجي والرقمي
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
21 شتن23  بساريخ  االبسدائية بصصرو  

2)2) تحت رقم 2)2)/171.

699I

TALBI ET HADI

STE TALBI EL HADI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل السصصية

TALBI ET HADI
)6) منزه) بوفكران مكناس ، 

52222، مكناس املغرب
STE TALBI EL HADI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي : رقم )6) 
املنزه ) بو فكران مكناس - 52222 

مكناس املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.(7277

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
219) تقرر حل  6) دجن23  املؤرخ في 
ذات  شركة   STE TALBI EL HADI
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
الوحيد مبلغ رأس الها 12.222 درهم 
 (6( رقم  اإلجس اعي  وعنوان مقرها 
 52222  - بو فكران مكناس   ( املنزه 
توفر  لعدم  نتيجة  املغرب  مكناس 

االمكانيات املادية.
و عين:

الطالبي  الهادي    السيد(ة) 
تولوز   2(822 فرنسا  عنوانه(ا)  و 

فرنسا ك صصي (ة) للشركة.
و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 
بساريخ 6) دجن23 219) وفي رقم )6) 
 52222  - بو فكران مكناس   ( املنزه 

مكناس املغرب.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   27 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 472.

722I

VERSIONCONSULTING

SOCIETE LUXAM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

VERSIONCONSULTING
إقامة اإلحسان ع ارة 2 شقة 4 

 RES AL IHSSANم23وكة مراكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

SOCIETE LUXAM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
الياس ين بلوك أ مسجر رقم 4 ع ارة 
I-4  منارة مراكش تجزئة الياس ين 
بلوك أ مسجر رقم 4 ع ارة I-4  منارة 

مراكش 42222  مراكش املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.96(82

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 ماي   (9 في  املؤرخ 

املصادقة على :

الحصيظ  عبد  (ة)  السيد  تصويت 

من  اجس اعية  حصة   222 الشسوي 

(ة)  السيد  222 حصة لصائدة   أفل 

الحبيب الكص بساريخ 9) ماي 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

12 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 114859.

721I

BUREAU LE M’GOUNE DE GESTION

STE CROTALISSE SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 BUREAU LE M›GOUNE DE

GESTION

شارع مح د الخامس قلعة مكونة 

تنغي2 ، 22)45، قلعة مكونة املغرب

 STE CROTALISSE SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار تالت 

الج اعة القروية اليت سدرات 

السهل الغربية قلعة مكونة تنغي2 

TINGHIR 45200 قلعة مكونة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

582 / (47

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف23اير   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CROTALISSE SARL AU

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تالت الج اعة القروية اليت سدرات 

تنغي2  مكونة  قلعة  الغربية  السهل 

مكونة  قلعة   TINGHIR 45(22

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

ابراهيم  العربي  أيت  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
ابراهيم  العربي  أيت  السيد 
مكونة  قلعة  تالت  دوار  عنوانه(ا) 

تنغيTINGHIR 45(22 2 املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
ابراهيم  العربي  أيت  السيد 
أيت  ج اعة  تالت  دوار  عنوانه(ا) 
سدرات السهل الغربية قلعة مكونة 

تنغيTINGHIR 45(22 2 املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بتنغي2  بساريخ - تحت رقم -.

727I

Fighter Moto

فايتر موطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Fighter Moto
 12rue Ahmed el majjati reste

 les Alpes 1er étage N 8 Quartier
 Maarif، 20370، Casablanca

Maroc
فايت2 موطو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
أح د املجاطي إقامة األلب طابق 
1 رقم 8 املعاريف - 2222) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472297
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

فايت2   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

موطو.

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

و  الغيار،  قطع  و  النارية  الدراجات 

إفالح الدراجات النارية.

زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 

طابق  األلب  إقامة  املجاطي  أح د 

الدار   (2222  - املعاريف   8 رقم   1

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

كنوني  ج ال  الجياللي  السيد 

رقم   7 بلوك  عزوز  اوالد  عنوانه(ا) 

 CASABLANCA  (2722 األلصة   (4

املغرب.

عنوانه(ا)  النجمي  مهدي  السيد 

األلصة   (6 رقم   1 بلوك  عزوز  أوالد 

CASABLANCA (2722 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

كنوني  ج ال  الجياللي  السيد 

رقم   7 بلوك  عزوز  اوالد  عنوانه(ا) 

 CASABLANCA  (2722 األلصة   (4

املغرب

عنوانه(ا)  النجمي  مهدي  السيد 

األلصة   (6 رقم   1 بلوك  عزوز  أوالد 

CASABLANCA (2722 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

712I

SCCES JOBS CONSULTIN

LMARAYAT CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

SCCES JOBS CONSULTIN
شارع البعث رقم 26 حي القدس 
العيون ، 72222، العيون املغرب
LMARAYAT CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 261) 
مكرر حي العودة العيون رقم 261) 
مكرر حي العودة   72222 العيون 

املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(2489

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :
موالي   (ة)  السيد  تصويت 
اجس اعية  حصة   1.222 املوساوي  
لصائدة   حصة   1.222 أفل  من 
السيد (ة) ابراهيم  بولودن بساريخ 12 

غشت 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
27 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 268).
71(I

CAFIGEC

ATLAS TRANS MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 29
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
ATLAS TRANS MED شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد(في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي 24، زنقة 
2، إنارة )، عين الشق - 2122) 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.221767

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

219) تقرر حل  16 دجن23  املؤرخ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ATLAS TRANS الوحيد  الشريك 

MED  مبلغ رأس الها 122.222 درهم 
زنقة   ،24 وعنوان مقرها اإلجس اعي 

2، إنارة )، عين الشق - 2122) الدار 

البيضاء املغرب نتيجة ل : أزمة مالية 

و إقسصادية .
و حدد مقر السصصية ب 24، زنقة 

2، إنارة )، عين الشق  - 2122) الدار 

البيضاء املغرب. 

و عين:

و  اخليص  أح د    السيد(ة) 
رقم   2 زنقة   ( اإلنارة  حي  عنوانه(ا) 

الدار البيضاء   (2122 عين الشق   4

املغرب ك صصي (ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (2 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

دجن23 219) تحت رقم 4418)7.

712I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE EL KELAA TRANS

SARL
إعالن مسعدد القرارات

SOUSS-FISC SARL

 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE

 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،

86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE EL KELAA TRANS

SARL »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 
12 زنقة 729 حي تزمايت الدشي2ة 
الجهادية ع الة انزكان أيت ملول - 
86262 الدشي2ة الجهادية  املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

. 14(27
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  8) غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
أمزدوغ   السيد مح د  تصويت  مايلي: 
أفل  من  اجس اعية  حصة    522
حصة لصائدة السيد الحسن   1222
ويزكورت بساريخ 8) من غشت 2)2) 
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
الشرحبيلي  الحسن  السيد  تصويت 
أفل  من  اجس اعية  حصة   522
ياسين  السيد  لصائدة  حصة   1222
غشت  من   (8 بساريخ  وكريم  أيت 

(2(2
على  ينص  الذي   :2 رقم  قرار 
مايلي: اسسقالة السيد مح د أمزدوغ 
منصبه  من  الشرحبيلي  الحسن  و 
ك سي2ين في الشركة و تعيين السيد 
ياسين أيت وكريم و الحسن ويزكورت 
غي2  ملدة  للشركة  جدد  ك سي2ين 
تعديل  تم  لذلك  وتبعا  محدودة 

مقسضيات النظام األسا�صي السالية: 
الذي ينص على   :8 و   7 بند رقم 
االسهم  مالك  وتعديل  تغيي2  مايلي: 

الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 1414.
715I

SOUSS-FISC SARL

SOCIETE KOUNAAS  SARL
إعالن مسعدد القرارات

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE KOUNAAS  SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: رقم 6 
زنقة 112) حي أيت داود الدشي2ة 
الجهادية ع الة انزكان أيت ملول - 
86262 الدشي2ة الجهادية املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.18417
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  14 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
  522 تصويت السيد اسعد بن عي�صى 
 1222 أفل  من  اجس اعية  حصة 
حصة لصائدة السيد املهدي بن يلود 

بساريخ 14 من يوليوز 2)2)
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 
 522 هشام  كونة  السيد  تصويت 
 1222 أفل  من  اجس اعية  حصة 
حصة لصائدة السيد املهدي بن يلود 

بساريخ 14 من يوليوز 2)2)  
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
و  بن عي�صى  السيد اسعد  اسسقالة 
ك سي2ين  منصبه  من  هشام  كونة 
املهدي  السيد  تعيين  و  الشركة  في 
بن يلود ك سي2 وحيد جديد للشركة 

ملدة غي2  محدودة
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
الحالي  االجس اعي  املقر  تحويل  تم 
حي   (112 زنقة   6 رقم  للشركة من 
ع الة  الجهادية  الدشي2ة  داود  أيت 
السو�صي  حي  إلى  ملول  أيت  انزكان 
القليعة أيت ملول ع الة انزكان أيت 

ملول
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
الذي ينص على   :8 و   7 بند رقم 
االسهم  مالك  وتعديل  تغيي2  مايلي: 

الشركة
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

نقل املقر االجس اعي للشركة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (9 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 2)11.
716I

FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

هيراكل تكنولوجي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT N°2   BD PRINCE MY

  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

هي2اكل تكنولوجي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن الثاني اقامة ظاهر رقم 12  - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

126277

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : هي2اكل 

تكنولوجي.

تقديم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

خدمات التسويق الرقمي .

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الحسن الثاني اقامة ظاهر رقم 12  - 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

حصة   52   : السيدة منى بوتكرة 

بقي ة 5.222 درهم للحصة .

52 حصة    : السيد عصام اكران 

بقي ة 5.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بوتكرة  منى  السيدة 
اقامة مرجانة رقم 47 تاركة  42222 

مراكش املغرب.
عنوانه(ا)  اكران  عصام  السيد 
تاشصين  بن  يوسف  السكني  املركب 
مراكش   42222  72 ع ارة اش رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  بوتكرة  منى  السيدة 
اقامة مرجانة رقم 47 تاركة  42222 

مراكش املغرب
عنوانه(ا)  اكران  عصام  السيد 
تاشصين  بن  يوسف  السكني  املركب 
مراكش   42222  72 ع ارة اش رقم 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 5215.

718I

chettioui

BPEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

chettioui
حي املسي2ة الخضراء,م/ا,شارع 

21,رقم 22 ، 152)9، القصر الكبي2 
املغرب

BPEN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 
الشقصيين ج اعة الزوادة قيادة 
سيدي سالمة - 152)9 القصر 

الكبي2 املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.1991

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (2(2 يوليوز   29 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»922.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقافة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 1( بساريخ  االبسدائية بالقصر الكبي2  

غشت 2)2) تحت رقم 82.

719I

CABINET CBA SARL

KAZANWAY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CBA SARL

7) زنقة بابوم، طابق 2، شارع 

مح د الخامس ، 52)2)، الدار 

البيضاء املغرب

KAZANWAY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

السعادة اقامة األحالم ع ارة F رقم 

7 ال23نو�صي الدار البيضاء املغرب - 

2)21) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

467(97

 29 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 يوليوز 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.KAZANWAY

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنواع  ج يع  وتصدير  واسسي2اد 

لالسسع ال  الجاهزة  املالبس 

واألحذية والحقائب

ج يع  وتصدير  واسسي2اد  تجارة 

املنسجات السج يلية

لج يع  وتصدير  واسسي2اد  تجارة 

األدوات املطبخية؛

املنقولة  السلع  ج يع  تجارة 

واسسي2ادها وتصديرها؛

وبيع ج يع املنسجات الغي2  شراء 

منظ ة في مجال السجارة اإللكت2ونية..

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

رقم   F السعادة اقامة األحالم ع ارة 

 - املغرب  ال23نو�صي الدار البيضاء   7

2)21) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

242 حصة    : السيد الياس فسح 

بقي ة 122 درهم للحصة .

  : لحسن  بن  ايت  مح د  السيد 

222 حصة بقي ة 122 درهم للحصة

حصة   222   : السيد ح زة عزا 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

حي  السيد الياس فسح عنوانه(ا) 

إف  ع ارة  االحالم  اقامة  السعادة 

 (26(2 البيضاء  ال23نو�صي   7 رقم 

الدار البيضاء املغرب.

لحسن  بن  ايت  مح د  السيد 

امدغرة  تازناقت  قصر  عنوانه(ا) 

الراشدية 2)2)5 الراشدية املغرب.

السيد ح زة عزا عنوانه(ا) تجزئة 

سيدي   56 رقم   (5 زنقة  الرح اني 

مومن البيضاء 2422) الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

حي  السيد الياس فسح عنوانه(ا) 

إف  ع ارة  االحالم  اقامة  السعادة 

 (26(2 البيضاء  ال23نو�صي   7 رقم 

الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (7 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 741151.

7(1I

somadik

DHEN BIO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik

 hay el massira rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune

maroc

DHEN BIO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع االمي2 

موالي عبد هللا زنقة تيلوم ع ارة 2 
الطابق االول الشقة رقم )2 العيون 

. - 7222 العيون العيون

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(679

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DHEN : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.BIO

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مواد  اركان  زيت   و  املو  تصنيع  و 

السج يل.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تيلوم  زنقة  هللا  عبد  موالي  االمي2 

ع ارة 2 الطابق االول الشقة رقم )2 

العيون . - 7222 العيون العيون.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ياسين دهن :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 السيد ياسين دهن : 1222 بقي ة 
122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  دهن  ياسين  السيد 
حي االنابيس املنورة امل لكة العربية 

السعودية 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  دهن  ياسين  السيد 
حي االنابيس املنورة امل لكة العربية 

السعودية 7222 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعيون  بساريخ 4) غشت 

2)2) تحت رقم 2)2)/1916.
7((I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

SALINA MANAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل السصصية

 FIDUCIAIRE AL KIMMA
CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,
 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC
SALINA MANAGEMENT  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني شقة 6 - 

2142) الدار البيضاء املغرب.
قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 
.12124

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تقرر حل   (2(2 يناير   (4 املؤرخ في 
شركة    SALINA MANAGEMENT
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
 122.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 
 46 اإلجس اعي  درهم وعنوان مقرها 
شارع الزرقطوني الطابق الثاني شقة 
املغرب  البيضاء  الدار   (2142  -  6
لنشاط  أفاق  وجود  لعدم  نتيجة 

الشركة.
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و عين:

السيد(ة) فبحي  مح ود  فبحي 

بكي2 و عنوانه(ا) ع ان 2 ع ان األردن 

ك صصي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

46 شارع  وفي   (2(2 يناير   (4 بساريخ 

 -  6 الزرقطوني الطابق الثاني شقة 

2142) الدارالبيضاء املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 728862.

7(2I

BUREAU LE M’GOUNE DE GESTION

STE NOROSE TOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BUREAU LE M›GOUNE DE

GESTION

شارع مح د الخامس قلعة مكونة 

تنغي2 ، 22)45، قلعة مكونة املغرب

STE NOROSE TOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

كل يم حي السالم قلعة مكونة 

 TINGHIR 45200 TINGHIR 2تنغي

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(582(

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف23اير   (1

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NOROSE TOUR

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخراطة .

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

كل يم حي السالم قلعة مكونة تنغي2 

 TINGHIR 45(22 TINGHIR

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الرح ان  عبد  واسو  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الرح ان  عبد  واسو  السيد 

مكونة  قلعة  كل يم  زنقة  عنوانه(ا) 

تنغيTINGHIR 45(22 2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الرح ان  عبد  واسو  السيد 

عنوانه(ا) دوار أيت بوبكر قلعة مكونة 

تنغيTINGHIR 45(22 2 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بتنغي2  بساريخ - تحت رقم -.

7(4I

موثق

مجوعة مدارس ينيس الخاصة
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

موثق

1 مكرر زنقة الحنصالي سطات ، 

6222)، سطات املغرب

مجوعة مدارس ينيس الخافة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 87 زنقة 

سيدي مساهل نزالة الشيخ سطات 

سطات 6222) سطات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

62(2

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 ف23اير   28
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : مجوعة 

مدارس ينيس الخافة.
السعليم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الخاص.
زنقة   87  : عنوان املقر االجس اعي 
سيدي مساهل نزالة الشيخ سطات 

سطات 6222) سطات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
52 حصة    : السيد ملزاوي مح د 

بقي ة 122 درهم للحصة .
حصة   52   : السيدة ملزاوي وئام 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مح د  ملزاوي  السيد 
 69 رقم   6 زنقة  السضامن  تجزئة 
االلصة 2722) الدارالبيضاء املغرب.

عنوانه(ا)  وئام  ملزاوي  السيدة 
 69 رقم   6 زنقة  السضامن  تجزئة 
االلصة 2722) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  مح د  ملزاوي  السيد 
 69 رقم   6 زنقة  السضامن  تجزئة 

االلصة 2722) الدارالبيضاء املغرب
عنوانه(ا)  وئام  ملزاوي  السيدة 
 69 رقم   6 زنقة  السضامن  تجزئة 

االلصة 2722) الدارالبيضاء املغرب
عنوانه(ا)  امري  فوزية  السيدة 
 69 رقم   6 زنقة  السضامن  تجزئة 

االلصة 2722) الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسطات  بساريخ 22 غشت 

2)2) تحت رقم 2)/448.

7(6I

MULTI EXPERTISE

STE LILEBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

MULTI EXPERTISE

97 شارع حسن الصغي2 الطابق 

األول رقم 81 ، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب

STE LILEBAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 827 

 Bd Med 6 Drissia - 20000

.Casablanca Maroc
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(421(5

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تم   (2(2 غشت   (4 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 82.222« أي من  درهم«   9(2.222«

عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 
ديون  مع  مقافة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 744272.

7(7I

ELYX CONSULTING

H&LI DEVELOPPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسصرفين

ELYX CONSULTING

 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt

 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

H&LI DEVELOPPEMENT »شركة  

املساه ة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 9 و 12 

إقامة أوشسار شارع إمام ألو�صي 
راسين إكسطونسيو معاريف - - 

الدار البيضاء املغرب.
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»تعيين مسصرفين«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.(12577
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 12 نون23 214)
خالل  مسصرفين  تعيين  تقرر 

السنوات املالية السالية: 
(215-(216 -

األشخاص الطبيعيون: 
جياللي  بن  هشام  السيد(ة) 
بصصسه(ا) مسصرف والكائن عنوانه(ا) 
هرهورة   62 رقم  االطباء  اقامة  ب: 

ت ارة  - هرهورة ت ارة  الدارالبيضاء
امل ثل   ) االعسباريون  األشخاص 

الدائم): 
ذات  »شركة   CANTOR SARL
بصصتها  املحدودة«  املسؤولية 
االجس اعي  مقرها  والكائن  مسصرف 
بيس شارع السعيدي حي سالم،  ب: 
واملسجلة  املغرب  الدارالبيضاء   -
رقم:  تحت  السجاري  بالسجل 

(22(59
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 14 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

أبريل 215) تحت رقم 991)2257.

72(I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

CONSTRAJ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 

الطابق )الشقة2 تازة ، 25222، 
تازة املغرب

CONSTRAJ SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي امللحة 
واد امليل  - 25222 تازة املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4617
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 ف23اير   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مراد  معطلة  (ة)  السيد  تصويت 

122 حصة اجس اعية من أفل 22) 

لحسن  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

دراجو بساريخ 25 ف23اير 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

شتن23   27 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 299.

722I

y.o.r.comptabilite

M.B.S.K.A TRAVAUX

SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة 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

 M.B.S.K.A TRAVAUX SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 11 تجزئة 

توهامي حي السازي املرجة محل رقم 

1 فاس - 22222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

62527

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.M.B.S.K.A TRAVAUX SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : 

األشغال املخسلصة وأشغال البناء.
عنوان املقر االجس اعي : 11 تجزئة 
توهامي حي السازي املرجة محل رقم 1 

فاس - 22222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 522.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 5.222   : مح د اإلدر�صي  السيد  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد  مح د اإلدر�صي عنوانه(ا) 
تجزئة توهامي حي السازي املرجة   11
فاس    22222 فاس   1 رقم  محل 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد  مح د اإلدر�صي عنوانه(ا) 
تجزئة توهامي حي السازي املرجة   11
فاس    22222 فاس   1 رقم  محل 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   21 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 217).

724I

CABINET CBA SARL

CHICYSTORE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL
7) زنقة بابوم، طابق 2، شارع 

مح د الخامس ، 52)2)، الدار 
البيضاء املغرب

CHICYSTORE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي حي القدس  

زنقة 24 رقم )9 ال23نو�صي الدار 
البيضاء الدار البيضاء 2)26) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472289

 12 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHICYSTORE

تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املالبس  ج يع  وتصدير  واسسي2اد 

الجاهزة لالسسع ال

واألحذية والحقائب واملالبس؛

فنع املالبس واألحذية والحقائب 

واألحذية الرياضية؛

املنسجات  ج يع  وتصدير  تجارة 

واألمن  السنظيف  واملعدات ألغراض 

وكذا

واللوازم  السيارات  غيار  قطع 

املكسبية؛

مواد  ج يع  وتصدير  تجارة 

ومعدات البناء؛

املنسجات  ج يع  وتصدير  تجارة 

السج يلية واملكسلية؛

معدات  ج يع  وتصدير  تجارة 

ومعدات املطبخ؛

السلع  ج يع  وتصدير  تجارة 

املنقولة؛

املنسجات  ج يع  وبيع  شراء 

السجارة  مجال  في  املنظ ة  غي2 

وتصدير  واسسي2اد  اإللكت2ونيةتجارة 

ج يع املالبس الجاهزة لالسسع ال

واألحذية والحقائب واملالبس؛

فنع املالبس واألحذية والحقائب 

واألحذية الرياضية؛

املنسجات  ج يع  وتصدير  تجارة 

واألمن  السنظيف  واملعدات ألغراض 

وكذا

واللوازم  السيارات  غيار  قطع 

املكسبية؛
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مواد  ج يع  وتصدير  تجارة 
ومعدات البناء؛

املنسجات  ج يع  وتصدير  تجارة 
السج يلية واملكسلية؛

معدات  ج يع  وتصدير  تجارة 
ومعدات املطبخ؛

السلع  ج يع  وتصدير  تجارة 
املنقولة؛

غي2  املنسجات  ج يع  وبيع  شراء 
املنظ ة في مجال السجارة اإللكت2ونية.
حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
ال23نو�صي   9( رقم   24 زنقة  القدس  
 (26(2 الدار البيضاء الدار البيضاء 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : ساطري  زكرياء  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ساطري  زكرياء  السيد 
 9( رقم   24 زنقة  القدس  حي 
الدار   (26(2 البيضاء  ال23نو�صي 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  ساطري  زكرياء  السيد 
 9( رقم   24 زنقة  القدس  حي 
الدار   (26(2 البيضاء  ال23نو�صي 

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (8 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 5))744.
725I

مكسب املحاسبة

الحمد عقار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكسب املحاسبة
9 ع ارة قبيل شارع الجيش امللكي 
سيدي بنور، 4252)، سيدي بنور 

املغرب

الح د عقار شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 94 

تجزئة غزالن سيدي بنور. سيدي 

بنور 4252) سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(817

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

الح د   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

عقار.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اشغال  في  مجزئ-مقاول  عقاري- 

البناء-شراء و بيع االرا�صي- نيع مواد 

البناء-كراء السلع العقارية..

 94 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

سيدي  بنور.  سيدي  غزالن  تجزئة 

بنور 4252) سيدي بنور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

ح اد  ايت  العزيز  عبد  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

ح اد  ايت  العزيز  عبد  السيد 

غزالن  تجزئة   94 رقم  عنوانه(ا) 

بنور  سيدي   (4252 بنور  سيدي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

ح اد  ايت  العزيز  عبد  السيد 
غزالن  تجزئة   94 رقم  عنوانه(ا) 
بنور  سيدي   (4252 بنور  سيدي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (4 بساريخ  بنور   بسيدي  االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 2752.

728I

fiduciaire elbakkouri sarl au

 BRINXTON CONSULTING
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fiduciaire elbakkouri sarl au
 N°12 Florida Extension Sidi

 Maârouf Casablanca، 20190،
casablanca maroc

 BRINXTON CONSULTING
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 2 آيت 
أورير ، الطابق رقم ) ، شارع موالي 
يوسفـ ـ حي بوركون  - 2172)  الدار 

البيضاء  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471169
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 BRINXTON CONSULTING

.SARL
السن ية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

واالتصال االست2اتيجي
اإلنشاء واالسسحواذ والسأجي2

الوسائل  بكافة  الشركة  مشاركة 
املهام  ج يع  في  كان  شكل  وبأي 

املسعلقة بغرض الشركة .

 2 رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 
شارع   ،  ( الطابق رقم   ، آيت أورير 
موالي يوسف ــ حي بوركون  - 2172)  

الدار البيضاء  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 512  : الحنيني  دنيا  السيدة   

بقي ة 122 درهم.
 : السيد سليم إيدموند أبو جود 

492 بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
دنيا الحنيني عنوانه(ا)  السيدة   
حي س ارة ، زنقة 5 ، الشقة 99 ، رقم 

7 42)2)  الدار البيضاء  املغرب .
جود  أبو  إيدموند  سليم  السيد 
  Nigerienne  49(1 عنوانه(ا) 

.falouga abuja HQRS  Nigeria
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
دنيا الحنيني عنوانه(ا)  السيدة   
حي س ارة ، زنقة 5 ، الشقة 99 ، رقم 

7 42)2)  الدار البيضاء  املغرب 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 8)7452.

741I

Fiduciaire ibn khaldoune

TRANSPORT CATSIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune
88 شارع موالي اس اعيل زاوية 

زنقة تونس برشيد املغرب، 6122)، 
برشيد املغرب

TRANSPORT CATSIR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 125 زنقة 
مح د س يحة تجزئة سيدي ع ر  - 

6122) برشيد املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

12949

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TRANSPORT CATSIR

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لصائدة الغي2.

عنوان املقر االجس اعي : 125 زنقة 

مح د س يحة تجزئة سيدي ع ر  - 

6122) برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد نور الدين فارس 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد نور الدين فارس عنوانه(ا) 

املسي2ة  حي  الكويت  زنقة   (1

 (6122 ع ر   سيدي  الخضراء) 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد نور الدين فارس عنوانه(ا) 

املسي2ة  حي  الكويت  زنقة   (1

 (6122 ع ر   سيدي  الخضراء) 

برشيد املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   22 بساريخ  االبسدائية ب23شيد  

2)2) تحت رقم 1182.

74(I

CABINET CBA SARL

JBECKERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL
7) زنقة بابوم، طابق 2، شارع 

مح د الخامس ، 52)2)، الدار 
البيضاء املغرب

JBECKERS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 25، زنقة 
ديس ود الطابق األول الشقة )، 
بنجدية الدار البيضاء املغرب - 
2)21) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
466747

 12 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.JBECKERS
تجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 
املالبس  ج يع  وتصدير  واسسي2اد 

الجاهزة لالسسع ال
واألحذية والحقائب واملالبس؛

فنع املالبس واألحذية والحقائب 
واألحذية الرياضية؛

لج يع  والسصدير  السجارة 
ألغراض  واملعدات  املنسجات 

السنظيف واألمن
واللوازم  السيارات  غيار  قطع 

املكسبية؛
مواد  لج يع  والسصدير  السجارة 

ومعدات البناء;
املنسجات  لج يع  وتصدير  تجارة 

السج يلية واملكسلية;

معدات  لج يع  وتصدير  تجارة 

املطبخ;

السلع  لج يع  وتصدير  تجارة 

املنقولة;

املنسجات  ج يع  وبيع  شراء 

السجارة  مجال  في  املنظ ة  غي2 

اإللكت2ونية..

 ،25  : االجس اعي  املقر  عنوان 

الشقة  األول  الطابق  ديس ود  زنقة 

 - املغرب  البيضاء  الدار  بنجدية   ،(

2)21) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : الوافي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الوافي  مح د  السيد 

 2 رقم   7 ع ارة   ( البسسان  اقامة 

الدار   (26(2 البيضاء  ال23نو�صي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الوافي  مح د  السيد 

 2 رقم   7 ع ارة   ( البسسان  اقامة 

الدار   (26(2 البيضاء  ال23نو�صي 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 742582.

742I

فوكاج كونسلسنك

BAUDIN TRAMS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

فوكاج كونسلسنك

شارع 12 مارس اقامة شي اء الرقم 

9 ، 22522، البيضاء املغرب

BAUDIN TRAMS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي اقامة 

البسسان ) ع ارة 1 املحل 1 سيدي 

ال23نو�صى  - 2612) الدار البيضاء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472929

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BAUDIN TRAMS

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و أع ال مخسلصة .

اقامة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

سيدي   1 املحل   1 ع ارة   ( البسسان 

البيضاء   الدار   (2612  - ال23نو�صى  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : السيدة مصلوحى تورية  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد بكاس عزيز  :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة مصلوحى تورية  عنوانه(ا) 

زاوية السصي2 ابن عائشة زنقة املحيط  

الدار   (2222  1( الشقة  ب  ع ارة 

البيضاء  املغرب.

السيد بكاس عزيز  عنوانه(ا) حي 

 (2162   12 شقة   9 ع ارة  العنق 

الدار البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
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السيدة مصلوحى تورية  عنوانه(ا) 

زاوية السصي2 ابن عائشة زنقة املحيط  

الدار   (2222  1( الشقة  ب  ع ارة 

البيضاء  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744758.

744I

CABINET HASSAN EL OUARZAZI

)COMPUCOM(
 كومبيكوم

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

 CABINET HASSAN EL

OUARZAZI

 POLO RUE DE LA SEINE (9

 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

)COMPUCOM) كومبيكوم شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 119 شارع 

اميل زوال - CASA (2222 املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.69129

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 غشت   1( في  املؤرخ 

املصادقة على :

الرفيح  عبد  (ة)  السيد  تصويت 

من  اجس اعية  حصة   4.522 بناني 

السيد  15.222 حصة لصائدة   أفل 

 1( بساريخ  شريصي  علوي  زينب  (ة) 

غشت 2)2).

تصويت السيد (ة) مصطصى رحيلي 

أفل  من  اجس اعية  حصة   7.412

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   15.222

)1 غشت  زينب علوي شريصي بساريخ 

.(2(2

تصويت السيد (ة) ادريس جبور 2 

 15.222 حصة اجس اعية من أفل 
حصة لصائدة  السيد (ة) زينب علوي 

شريصي بساريخ )1 غشت 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 48)745.

745I

DATA FINANCE SARL

 MJAH BUSINESS AND
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DATA FINANCE SARL
24، شارع مح د الخامس، اقامة 

سلي ان 1، مكسب رقم 14 ، 
Tanger Maroc ،92222

 MJAH BUSINESS AND
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 24 . شارع 

طنطان إقامة سلي ان 1 الطابق 
األول رقم 14 - 92222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1269(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (219 أكسوبر   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 MJAH اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : 

.BUSINESS AND SERVICES
نجارة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األلي نيوم و الزجاج 
أشغال على مخسلف البنايات

و  اإلسسي2اد  عامة.  السجارة 
السصدير.

عنوان املقر االجس اعي : 24 . شارع 
الطابق   1 سلي ان  إقامة  طنطان 
األول رقم 14 - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 122   : املجاهدي  فهد  السيد 
حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املجاهدي  فهد  السيد 
اليوسصية  مراح  ولد  شارع   .14(

الشرقية 12116 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  املجاهدي  فهد  السيد 
اليوسصية  مراح  ولد  شارع   .14(

الشرقية 12116 الرباط املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 4)222).
746I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE CONSTRAJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 

الطابق )الشقة2 تازة ، 25222، 
تازة املغرب

STE CONSTRAJ  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجس اعي حي امللحة 
واد امليل - 25222 تازة .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4617
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 25 ف23اير 2)2) تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   27 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 299.
747I

BOULANGERIE BEN’S

BOULANGERIE BEN›S
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOULANGERIE BEN›S
 N°149 Zone Industrielle,Sidi

 Bou othmane ، 43303، Sidi bou
othmane Maroc

BOULANGERIE BEN›S شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 N°149 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 Zone Industrielle,Sidi Bou
 othmane Sidi bou othmane
 43303 SIDI BOU OTHMANE

Maroc
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1222(2

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BOULANGERIE BEN’S
 : بإيجاز  الشركة  غرض 

.Boulangerie patisserie
 N°149  : عنوان املقر االجس اعي 
 Zone Industrielle,Sidi Bou
 othmane Sidi bou othmane
 42222 SIDI BOU OTHMANE

.Maroc
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2)2) سنة .
 82(.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :
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 BENSAOUD السيد 

عنوانه(ا)   MOHAMED TAOUFIK

 N°49 quartier industriel Sidi

 ghanem, marrakech 42112

.Marrakech Maroc

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 BENSAOUD السيد 

عنوانه(ا)   MOHAMED TAOUFIK

 N°49, quartier industriel Sidi

 ghanem, marrqkech 40110

Marrakech Maroc

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 24 بساريخ  ب راكش   السجارية 

 M21 رقم  تحت   (2(2 مارس 

 _20_2018351112836/2020/

.D.A.C.E

748I

LEADER FINANCE

 ADINY DISTRIBUTION ET
TRANSPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE  N° 2 IMM 520 AL

 MANAR OPERATION CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC

 ADINY DISTRIBUTION ET

TRANSPORT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 686 

املسار طريق اسصي مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

125921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ADINY : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

 DISTRIBUTION ET TRANSPORT

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ج يع أنواع البضائع

عن  نيابة  البضائع  نقل  مقاول 

اآلخرين

لحساب  البضائع  نقل  مقاول 

خاص.

عنوان املقر االجس اعي : رقم 686 

املسار طريق اسصي مراكش - 42222 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 42   : محال  الدين  عز  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 42   : السيد عبد الحق الصي�صي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيدة سلمى الصي�صي :  2) حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد عز الدين محال عنوانه(ا) 

مراكش   516 رقم  االزدهار  تجزئة 

42222 مراكش املغرب.

الصي�صي  الحق  عبد  السيد 

تجزئة  العيون  شارع   75 عنوانه(ا) 

املسي2ة اسصي 2162) اسصي املغرب.

السيدة سلمى الصي�صي عنوانه(ا) 

 (2162 ) اسصي  25 وريدة  27 بلوك 

اسصي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عز الدين محال عنوانه(ا) 

مراكش   516 رقم  االزدهار  تجزئة 

42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

21 غشت  بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115262.

749I

Lüks mobilya

LÜKS MOBILYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Lüks mobilya
 Al hoceima ، 46200، Al

hoceima Maroc
Lüks mobilya شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

السواني ج اعة ايت يوسف وعلي 
الحسي ة - 22)46 الحسي ة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2115
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   2(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 Lüks  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.mobilya
فنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

االثاث الخشبية
تجهيز املكاتب و املحالت السجارية 

بالخشب.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
وعلي  يوسف  ايت  ج اعة  السواني 
الحسي ة - 22)46 الحسي ة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد مح د عبدالغاني :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عبدالغاني  مح د  السيد 
دوار السواني ج اعة ايت  عنوانه(ا) 
 46(22 الحسي ة  وعلي  يوسف 

الحسي ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء 
ومواطن مسي2ي الشركة:

عبدالغاني  مح د  السيد 
دوار السواني ج اعة ايت  عنوانه(ا) 
 46(22 الحسي ة  وعلي  يوسف 

الحسي ة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 4955.

752I

سل سوليسيون

الترا اكسكليزيف كنسلتين
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

سل سوليسيون
تجزئة البساتين شارع البلح رقم 189 

، 92222، طنجة املغرب
الت2ا اكسكليزيف كنسلسين شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
البساتين شارع البلح رقم 189 - 

92222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.91219

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
املؤرخ في 14 يوليوز 2)2) تقرر حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
اكسكليزيف  الت2ا  الوحيد  الشريك 
 52.222 رأس الها  مبلغ  كنسلسين  
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
تجزئة البساتين شارع البلح رقم 189 
 : نتيجة ل  املغرب  طنجة   92222  -

رقم معامالت منخصض.
تجزئة  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
 -  189 رقم  البلح  شارع  البساتين 

92222 طنجة املغرب. 
و عين:

أكرين  زهراء    فاط ة  السيد(ة) 
شارع  البساتين  تجزئة  عنوانه(ا)  و 
البلح رقم 189 92222 طنجة املغرب 

ك صصي (ة) للشركة.
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وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 4248.
751I

ABDENBIMSAADI

STE NORD ECO RECYCLING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABDENBIMSAADI
 QUT SAFA N° 33 3EME ETG
 BENI MELLAL ، 23020، BENI

MELLAL MAROC
 STE NORD ECO RECYCLING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
رقية مزارع شراردة فحص - 92222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
75521

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (216 أبريل   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.NORD ECO RECYCLING
السصدير   : غرض الشركة بإيجاز 
وااليراد لل نسجات الغذائية النباتية 
والحيوانية   /  نقل املنسجات الغذائية 

النباتية والحيوانية.
عنوان املقر االجس اعي : زنقة رقية 
مزارع شراردة فحص - 92222 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : وفاء  اقلعي  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  وفاء  اقلعي  السيدة 

شارع الجيش امللكي اقامة عناء ط 25 
رقم 6) 2)962 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  وفاء  اقلعي  السيدة 

شارع الجيش امللكي اقامة عناء ط 25 
رقم 6) 2)962 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

أبريل   (9 بساريخ  بطنجة   السجارية 

216) تحت رقم 162222.

75(I

PF EXPERTS

 PIERRE BRUNO ARTISAN
GLACIER-LE CANAILLE
فسخ عقد تسيي2 حر ألفل تجاري 

(األشخاص املعنويون)

فسخ عقد تسيي2 حر ألفل تجاري

 PIERRE BRUNO ARTISAN

 GLACIER-LE CANAILLE

ب قس�صى  الج ع العام االسسثنائي 

 STE  PIERRE BRUNO لشركة 

املسجر    : الكائن مقرها االجس اعي ب 

) إقامة إيزيس 6 كاب أريجوي كامب 

املغرب  مراكش     42222  - الغول  

املؤرخ في 7) ماي 219) تقرر مايلي:

فسخ عقد التسيي2 الحر لألفل   

) إقامة  :  املسجر  السجاري الكائن ب 

إيزيس 6 كاب أريجوي كامب الغول - 

املوقع من   ، مراكش املغرب   42222

 STE  PIERRE BRUNO طرف شركة

و  السجاري  لألفل  مالكة  بصصتها   :

بصصتها مسي2ة   LE BARATIN شركة 

حرة.

752I

إئس انية رزقي »ذ.رزقي هشام« محاسب معس د

STE HYDRAU-TECHNO- 

MECANIQUE   HTM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

إئس انية رزقي »ذ.رزقي هشام« 

محاسب معس د
رقم 17 شقة 15 زنقة انتسي2ابي ، 

52222، مكناس املغرب

STE HYDRAU-TECHNO- 

MECANIQUE   HTM   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم )11 

مرجان 1 الشطر االول - 52222 

مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.48775

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 5) غشت 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 - الشطر االول   1 مرجان   11( »رقم 
52222 مكناس املغرب« إلى »املخزن 
ع ارة   ، األر�صي  الطابق   ،  ( رقم 
حكيم )، رقم 91 ، تجزئة الشرف  - 

52222 مكناس  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   28 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 625).

754I

JAVELINE

JAVELINE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JAVELINE

 boulevard moudibo keita 788

 polo ، 20420، casablanca

maroc

JAVELINE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12، زنقة 

الحرية طابق 2 شقة 6 - 2)21) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.JAVELINE

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السوافل و اإلشهار.
عنوان املقر االجس اعي : 12، زنقة 

الحرية طابق 2 شقة 6 - 2)21) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : الرسواني  كنزة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : بوطالب  عادل  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة كنزة الرسواني عنوانه(ا) 

رقم  اللة  إقامة  اإلس اعيلية  تجزئة 

21 كاليصورنيا 2152) الدار البيضاء 

املغرب.

عنوانه(ا)  بوطالب  عادل  السيد 
بولو  كيسا  موديبو  شارع   788 رقم 

2)24)   الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة كنزة الرسواني عنوانه(ا) 

رقم  اللة  إقامة  اإلس اعيلية  تجزئة 

21 كاليصورنيا 2152) الدار البيضاء 

املغرب

عنوانه(ا)  بوطالب  عادل  السيد 
بولو  كيسا  موديبو  شارع   788 رقم 

2)24) الدار البيضاء املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

755I

FIDORO MULTI-SERVICES

DAKHLA DMC SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

DAKHLA DMC SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

السالم، رقم 1682، الداخلة. - 

72222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (219 مارس   ((

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DAKHLA DMC SERVICES

األمن   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املناطق  تهيئة  واملراقبة،  والحراسة 

العاب  حدائق  تسيي2  الخضراء، 

أشغال وخدمات مخسلصة،  األطصال، 

تجارة عامة، اسسي2اد وتصدير..

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - الداخلة.   ،1682 رقم  السالم، 

72222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد شراقة مح د :  22) حصة 

بقي ة 122,22 درهم للحصة .

 622   : رضوان  شراقة  السيد 

حصة بقي ة 122,22 درهم للحصة .

 (22   : لحبيب  شراقة  السيد 

حصة بقي ة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مح د  شراقة  السيد 

الداخلة 72222 الداخلة املغرب.

عنوانه(ا)  رضوان  السيد شراقة 

الداخلة 72222 الداخلة املغرب.

عنوانه(ا)  لحبيب  شراقة  السيد 

الداخلة 72222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  مح د  شراقة  السيد 

الداخلة 72222 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  االبسدائية بوادي الدهب  

أبريل 219) تحت رقم 267.

756I

FIDURIZK

EXTRA ARIF MELLILA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE MAROC

EXTRA ARIF MELLILA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 

الشاوي مليلة بنسلي ان - 12222 

بنسلي ان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 EXTRA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.ARIF MELLILA
غرض الشركة بإيجاز : تاجر سلع 

منزلية.
عنوان املقر االجس اعي : دوار اوالد 
 12222  - بنسلي ان  مليلة  الشاوي 

بنسلي ان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد جواد عريف :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
السيدة حنان عريف :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عريف  جواد  السيد 
بنسلي ان  مليلة  الشاوي  اوالد  دوار 

12222 بنسلي ان املغرب.
عنوانه(ا)  عريف  حنان  السيدة 
بنسلي ان  مليلة  الشاوي  اوالد  دوار 

12222 بنسلي ان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  عريف  جواد  السيد 
بنسلي ان  مليلة  الشاوي  اوالد  دوار 

12222 بنسلي ان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  سلي ان   ب3ن  االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 51).
757I

FIDORO MULTI-SERVICES

DAKHLA DMC SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيي2 نشاط الشركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
DAKHLA DMC SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي حي 

السالم، رقم 1682، الداخلة. - 
72222 الداخلة املغرب.

تغيي2 نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.12619

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تم تغيي2   (219 أبريل   19 املؤرخ في 

نشاط الشركة من »األمن والحراسة 

الخضراء،  املناطق  تهيئة  واملراقبة، 

تسيي2 حدائق ألعاب األطصال، أشغال 

عامة،  تجارة  مخسلصة،  وخدمات 

اسسي2اد وتصدير.« إلى »أنشطة األمن 

والحراسة واملراقبة.«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (9 بساريخ  االبسدائية بوادي الدهب  

أبريل 219) تحت رقم 468.

758I

LA REUSSITE CONSEIL

TAYSSIR SERVICES PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

LA REUSSITE CONSEIL

 Hay Tarik Rue 34 N° 5, 2ème

 ،Etage Sidi Bernoussi . ، 20600

الدارالبيضاء املغرب

TAYSSIR SERVICES PRIVE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 56 زنقة 

ابن الونان عين السبع - 52)2) 

الدارالبيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.445269

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 غشت   12 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تصويت السيد (ة) ياسين بن طلحة 

252 حصة اجس اعية من أفل 252 

حصة لصائدة  السيد (ة) عبد الخالق 

نتيج بساريخ 12 غشت 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745279.

759I
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SAMLAB

سامالب
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAMLAB
 RUE OUSSAMA BNOU 151

 ZAID ETG 2 CITE GAUCHE N G
 QUARTIER MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC
سامالب شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 151 

زنقة أسامة بن زيد الطابق الثاني 
املعاريف - 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
469782

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

سامالب.
بيع،   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تصدير ج يع أنواع  واسسي2اد،  شراء 

املعدات وأدوات املخس23ات.
عنوان املقر االجس اعي : 151 زنقة 
أسامة بن زيد الطابق الثاني املعاريف 

- 2222) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : بزاوي  فاط ة  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  بزاوي  فاط ة  السيدة 

البيضاء  الصرح  حي   (4 زنقة   28

2222) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  بزاوي  فاط ة  السيدة 

البيضاء  الصرح  حي   (4 زنقة   28

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 19 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 742578.

762I

STE CONSEIL MAROC

STE G.S. TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC

 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME

 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

STE G.S. TRADING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

االمي2ة زنقة نانت رقم 14 الصنيدق   

الصنيدق  92122  الصنيدق  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7221

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.G.S. TRADING

غرض الشركة بإيجاز : اسسي2اد و 

البيع بالج لة

بيع املالبس الجاهزة.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الصنيدق     14 نانت رقم  زنقة  االمي2ة 

الصنيدق  92122  الصنيدق  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 522   : مح د  السح و  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد كدورة مح د :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد السح و مح د عنوانه(ا) 
 14 رقم  نانت  زنقة  االمي2ة  تجزئة 

الصنيدق 92122 الصنيدق املغرب.
عنوانه(ا)  مح د  كدورة  السيد 
 28 تجزئة االمي2ة زنقة فالنسيا رقم 

الصنيدق 92122 الصنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد السح و مح د عنوانه(ا) 
 14 رقم  نانت  زنقة  االمي2ة  تجزئة 

الصنيدق 92122 الصنيدق املغرب
عنوانه(ا)  مح د  كدورة  السيد 
 28 تجزئة االمي2ة زنقة فالنسيا رقم 

الصنيدق 92122 الصنيدق املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
17 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 244).
761I

FIDUCIAIRE FICOHA

 STE DIRTIC MARON SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICOHA
 AV IBN KHALDOUN IMMB 12

 1ER ETAGE AV IBN KHALDOUN
 IMMB 12 1ER ETAGE، 23040،

BENI MELLAL MAROC
 STE DIRTIC MARON SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مرآب 

بومية بوتصردة تزين إسلي القصيبة - 

2222)  قصبة تادلة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1859

 (2 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يوليوز 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DIRTIC MARON SARL AU

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلصة.

مرآب   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بومية بوتصردة تزين إسلي القصيبة - 

2222)  قصبة تادلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد الساعيد وس و 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد الساعيد وس و عنوانه(ا) 

بومية بوتصردة تزين إسلي القصيبة 

2222)  قصبة تادلة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الساعيد وس و عنوانه(ا) 

بومية بوتصردة تزين إسلي القصيبة 

2222)  قصبة تادلة  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ  االبسدائية بقصبة تادلة  

غشت 2)2) تحت رقم 68.

76(I
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SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SARALU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
SARALU شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي فاس 4)1 
ب إقامة زهرة املدائن إثنان الطابق 

رقم ) - 22222 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.48551

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 14 يوليوز 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
املدائن  زهرة  إقامة  ب   1(4 »فاس 
فاس   22222  -  ( إثنان الطابق رقم 
األر�صي  الطابق  »فاس  إلى  املغرب« 
رقم  إقامة  الياس ين  رياض  تجزئة 
عين  طريق   1 رقم  مسجر  497س 

الشقف - 22222 فاس  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   11 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 1949.
762I

FINAUDIT

ATS GLOBAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشاء فرع تابع للشركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
ATS GLOBAL   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي  شارع ابو 
علي معاري سكن ابن الخطيب ب  
الطابق 2 رقم 61 طنجة. - 92262  

طنجة. املغرب.

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.127529
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 21 يناير 2)2) تقرر إنشاء 
 ATS فرع  تابع للشركة  تحت التس ية
GLOBAL   و الكائن بالعنوان  شارع 
ابو علي معاري سكن ابن الخطيب ب  
  92262  - طنجة.   61 رقم   2 الطابق 
طرف  من  املسي2  و  املغرب  طنجة. 

السيد(ة) درنوني خديجة .
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 4261.
764I

Aïd comptable

STE TAZEKAA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Aïd comptable
 Hay rachad bloc 3 num 120

Taza، 35000، Taza Maroc
STE TAZEKAA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 DR EL وعنوان مقرها اإلجس اعي

 MATAHENE GHIATA AL GHIATA
AL GHARBIA TAZA - 35000 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5491
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. TAZEKAA
 TRAVAUX : غرض الشركة بإيجاز
 DIVERS OU CONSTRUCTIONS
 - TRAVAUX DE PLANTATION -

. NÉGOCE

 DR EL  : املقر االجس اعي  عنوان 
 MATAHENE GHIATA AL GHIATA
تازة   AL GHARBIA TAZA - 25222

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد كريم اكديدر :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
السيد اكديدر عبد العزيز :  522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  اكديدر  كريم  السيد 
 25222 دوار القصبة بوشصاعة تازة 

تازة املغرب.
العزيز  عبد  اكديدر  السيد 
عنوانه(ا) دوار القصبة واد امليل تازة 

25222 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  اكديدر  كريم  السيد 
 25222 دوار القصبة بوشصاعة تازة 

تازة املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   27 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 296.
765I

HASSAN ADAIFI

 SOCIÉTÉ HAMB
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

HASSAN ADAIFI
 MASSIRA 2 ASSABAH 2 BLOC
C2 N 113 TAZA ، 35000، تازة 

املغرب
 Société HAMB Construction
et Travaux Divers  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي بسهب 

الهواري كلدمان تازة  - 25222 تازة 
املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.4221
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 غشت   25 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مح د أحجاج   (ة)  تصويت السيد 
 (5 أفل  من  اجس اعية  حصة   (5
حصة لصائدة  السيد (ة) بدر بوعياد 

بساريخ 25 غشت 2)2).
مح د أحجاج  (ة)  تصويت السيد 
 (5 أفل  من  اجس اعية  حصة   (5
(ة) عبد الحق  السيد  حصة لصائدة  

بوبو  بساريخ 25 غشت 2)2).
مح د أحجاج  (ة)  تصويت السيد 
 (5 أفل  من  اجس اعية  حصة   (5
الحسين  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

بوبو  بساريخ 25 غشت 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن23   27 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 297.

766I

HORIZON LINES SARL

 STATION DE SERVICES
 HERITIERS AZMIZAM

ABDELKADER
إعالن مسعدد القرارات

HORIZON LINES SARL
شارع مح د اليزيدي، إقامة 

األندلس، بلوك H، الطابق الثاني، 
رقم 11 ، 92242، تطوان املغرب

 STATION DE SERVICES
 HERITIERS AZMIZAM

ABDELKADER »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 
9 أبريل، S/N، تطوان - 92222 

تطوان املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.4815

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  16 يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
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قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

املصادقة على اسسقالة السيد مح د 

الجنسية،  مغربي  أزمزام،  يوسف 

ك سي2  مهامه  من  األهلية،  كامل 

للشركة.

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

كل  تصويض  مدة  وتحديد  تثبيت 

مغربي  أزمزام،  مصطصى  سيد  من 

السيد  و  األهلية،  كامل  الجنسية، 

الجنسية،  مغربي  أزمزام،   رضوان 

ك سصرفين ومسي2ين  كامل األهلية، 

للشركة ملدة ثالثة (2) سنوات

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السوقيع  فالحية  املسي2ين  تخويل 

والسصرف بإسم الشركة.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

على  ينص  الذي   :42 رقم  بند 

مايلي: املسي2 القانوني للشركة

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

6) غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 286).

767I

FINAUDIT

NASSIM NORTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

NASSIM NORTH  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي األمل 

)2 رقم fb40 املكسب رقم ) الطابق 

االول تيط مليل الدار البيضاء - 

9642) الدار البيضاء املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.271819

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تم   (2(2 غشت   (4 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»422.222 درهم« أي من »122.222 
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 

طريق :  -.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745182.

768I

Gradeco

STE GRADECO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Gradeco
  17-GH ATTAKADDOUM GH(
 2eme  ETAGE SIDI BERNOUSSI
 CASA، 20600، CASABLANCA

MAROC
STE GRADECO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 

السقدم )GH-17 الطابق الثاني 
سيدي ال23نو�صي الدار البيضاء  - 

2622) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472855
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   1(
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GRADECO
شركة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مسخصصة في فناعة االشهار.
عنوان املقر االجس اعي : مج وعة 
الثاني  الطابق   GH(-17 السقدم 
 - البيضاء   الدار  ال23نو�صي  سيدي 

2622) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

السيد عبد الرحيم ابو الحسن  : 
552 بقي ة 122 درهم.

 : السيد عبد الص د ابو الحسن 
452 بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
وفصات ومواطن الشركاء :

عبد الرحيم ابو الحسن   السيد  
 2 املسي2ة  بحي  الساكن   عنوانه(ا)  
 . البيضاء   الدار   27 رقم   82 زنقة 

2672) الدار البيضاء املغرب.
الحسن  ابو  الص د  عبد  السيد 
 2 املسي2ة  بحي  الساكن   عنوانه(ا) 
 . البيضاء   الدار   27 رقم   82 زنقة 

2672) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عبد الرحيم ابو الحسن   السيد  
 2 املسي2ة  بحي  الساكن   عنوانه(ا) 
 . البيضاء   الدار   27 رقم   82 زنقة 

2672) الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 2( بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )74466.
769I

Fiduciaire Eco-Galaxie

 DON ODUMA
INVESTMENTS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire Eco-Galaxie
 lot al amane gh18 imm 146 N°
 1 bureau1 ain sebaa casablanca

، 20550، casablanca maroc
   DON ODUMA INVESTMENTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 LOT AL وعنوان مقرها اإلجس اعي
 AMANE GH18 IMM 146 N°
 1 BUREAU N° 1 AIN SEBAA

 CASABLANCA   - 20550

Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472622

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DON  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.  ODUMA INVESTMENTS

غرض الشركة بإيجاز : شراء وبيع 

املواد اآللية.

 LOT  : االجس اعي  املقر  عنوان 

 AL AMANE GH18 IMM 146

 N° 1 BUREAU N° 1 AIN SEBAA

 CASABLANCA   - (2552

.Casablanca Maroc

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 DA SIE CHARLES السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   :  1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

 DA SIE CHARLES السيد 

 REPUBLIQUE DE عنوانه(ا) 

 COTE D’IVOIRE 22((5 BOUNA

 REPUBLIQUE DE COTE

.D’IVOIRE

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

 DA SIE CHARLES السيد 

 REPUBLIQUE DE عنوانه(ا) 

 COTE D’IVOIRE 22((5 BOUNA

 REPUBLIQUE DE COTE

.D’IVOIRE
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 744425.

772I

فوكاج كونسلسنك

KURD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فوكاج كونسلسنك
شارع 12 مارس اقامة شي اء الرقم 

9 ، 22522، البيضاء املغرب
KURD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
الحرية الطابق 2 الرقم 5   - 2482) 

الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
 4715(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (4
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
.KURD : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها
  : بإيجاز  الشركة  غرض 

االستشارات فى التسيي2.
زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 
الحرية الطابق 2 الرقم 5   - 2482) 

الدار البيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : وليد  العث انى  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  وليد  العث انى  السيد 
الدار   (2((2 بولو   ليزير  زنقة   12

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  وليد  العث انى  السيد 
الدار   (2((2 بولو   ليزير  زنقة   12

البيضاء  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745257.

771I

Trefle Conseil

 SIL-BUREAU DE
 REPRÉSENTATION POUR
 L’AFRIQUE DU NORD ET

DE L’OUEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسي2 جديد للشركة

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
 SIL-Bureau de Représentation
 pour l’Afrique du Nord et de
l’Ouest  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج ع 
اآلفاق رقم 441 الطابق 2 سيدي 
معروف - 2152) الدارالبيضاء  

املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.212927

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
219) تم تعيين  11 دجن23  املؤرخ في 
السيد(ة)  للشركة  جديد  مسي2 

العلوي  أح د  ك سي2 وحيد
تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745159.

77(I

Trefle Conseil

POINT SYNERGIE AGENCY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إضافة تس ية تجارية أو شعار 

Trefle Conseil
 Angle Bd. Zerktouni et Rue
 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc
  POINT SYNERGIE AGENCY

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: 8) 
زنقة يت2ب مرس السلطان  - - 

الدارالبيضاء  املغرب.
»إضافة تس ية تجارية أو شعار«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.(46717
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
تقرر   (2(2 غشت   (5 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
PAUSE BEAUTÉ

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745154.

772I

BEN BEL CONSEILS

MARRAKECH DIAGNOSTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS
 ANG AV HASSAN 2 ET RUE
 Z.B AWAM IMM FATMA 45

 APT 18، 40000، MARRAKECH
MAROC

  MARRAKECH DIAGNOSTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 

السجزئة 116ـ2 حربيل ت نصورت 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

126151

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. MARRAKECH DIAGNOSTIC

ميكانيكي   : غرض الشركة بإيجاز 

إفالح

غيار  قطع  أو  إكسسوارات  تاجر 

السيارات.

رقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ت نصورت  حربيل  116ـ2  السجزئة 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

  : السيد عبد اللطيف بويسكران 

122 حصة بقي ة 122 درهم للحصة

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

بويسكران  اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه(ا) شعوف بلوك 24 رقم 59) 

مراكش   42222 مراكش  محاميد 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

بويسكران  اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه(ا) شعوف بلوك 24 رقم 59) 

مراكش    42222 مراكش  محاميد 

املغرب    

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 1))115.

774I
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mohammed boumzebra

MORCHID TRAVEL
إعالن مسعدد القرارات

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
MORCHID TRAVEL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: طابق 
االول تجزئة الزهور رقم 89 - 

22)2) الصقيه بن فالح املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: -.
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

املؤرخ في 25 غشت 2)2)
تم اتخاذ القرارات السالية: 

على  ينص  الذي   :1 رقم  قرار 
تغيي2 توقيعات الشركة للبنك  مايلي: 
الوتائق  ج يع  و  الحساب  فسح  و 
االخرى املسعلقة بالشركة من املسي2ة 
اح د  مرشيد  الى  مرشيد  فاط ة 
وتبعا لذلك تم تعديل  احد الشركاء 

مقسضيات النظام األسا�صي السالية: 
على  ينص  الذي   :44 رقم  بند 
تغيي2 توقيعات الشركة للبنك  مايلي: 
الوتائق  ج يع  و  الحساب  فسح  و 
االخرى املسعلقة بالشركة من املسي2ة 
فاط ة مرشيد الى مرشيد اح د احد 

الشركاء
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
فالح   بن  بالصقيه  االبسدائية 
رقم  تحت   (2(2 شتن23   22 بساريخ 

.14(12/(2(2
775I

GRAFCO SARL AU

LOTRADIV SARL-AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

 LOTRADIV SARL-AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 15 
زنقة تل سان إقامة غيسة - 52222 

مكناس  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
524(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   ((
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.LOTRADIV SARL-AU
أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

مخسلصة للبناء
السجارة في مواد البناء

كراء معدات و ألة  البناء.
 15 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 
 52222  - زنقة تل سان إقامة غيسة 

مكناس  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيدة فاط ة لكحل  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيدة فاط ة لكحل  

مكناس 52222 مكناس  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
لكحل عنوانه(ا)  فاط ة  السيدة 

مكناس 52222 مكناس  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
19 غشت  بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 5)4).

776I

اورو افريك إكسبي2

 JM FOURNITURES ET
BUREAUTIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبي2
رقم 56) شارع اإلدري�صي، تجزئة 

فوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

 JM FOURNITURES ET

BUREAUTIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 

  KOUTOBIA N°14 RTE DE SAFI

  LOT AL MASSAR  MARRAKECH

40000 - مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

126272

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (7

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 JM FOURNITURES ET  :

.BUREAUTIQUE

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

اللوازم املكسبية.

 : االجس اعي  املقر  عنوان 

  KOUTOBIA N°14 RTE DE SAFI

  LOT AL MASSAR  MARRAKECH

42222 - مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : مريم  جبهاوي  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مريم  جبهاوي  السيدة 
 51 رقم  قرطبة  زنقة  االندلس  حي 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  مريم  جبهاوي  السيدة 
 51 رقم  قرطبة  زنقة  االندلس  حي 

42222 مراكش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   24 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 115169.

777I

إئس انية رزقي »ذ.رزقي هشام« محاسب معس د

SOCIETE KH.MOTRAVS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية رزقي »ذ. رزقي هشام« 
محاسب معس د

رقم 17 شقه 15 زنقه انتسي2ابي ، 
52222، مكناس املغرب

SOCIETE KH.MOTRAVS  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 154 
رياض الزيسون - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

52(55
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. SOCIETE KH.MOTRAVS
االع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املخسلصة او البناء.
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عنوان املقر االجس اعي : رقم 154 
مكناس   52222  - الزيسون  رياض 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :  99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد لزرق مح د :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد الزوين خليد :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد لزرق مح د عنوانه(ا) رقم 
مكناس   52222 رياض الزيسون   154

املغرب.

عنوانه(ا)  خليد  الزوين  السيد 
 52222 الزيسون  رياض   222 رقم 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد لزرق مح د عنوانه(ا) رقم 
مكناس   52222 رياض الزيسون   154

املغرب

عنوانه(ا)  خليد  الزوين  السيد 
 52222 الزيسون  رياض   222 رقم 

مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يوليوز   (2 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 8)1).

778I

smaticomp

 COBOND MIX YOU SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc

 COBOND MIX YOU SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 

الوجدان 12))الطابق االر�صي رقم 

) دوار السكوريين ج اعة عين نزاغ  

- 6124) سطاات املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

6259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.COBOND MIX YOU SARL AU

غرض الشركة بإيجاز : الت2كيبات 

تكسية  و  الخارجية   / الداخلية 

على  النقش  واشغال  الواجهة 

الخشب و االلومينيوم.

ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

12))الطابق االر�صي رقم  الوجدان 

دوار السكوريين ج اعة عين نزاغ    (

- 6124) سطاات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : يوسف  وهبي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 1222  : يوسف  وهبي  السيد   

بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  يوسف  وهبي  السيد 
 (6124  41 زنقة العين البضاء رقم 

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  يوسف  وهبي  السيد 
 (6124  41 زنقة العين البضاء رقم 

سطات املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بسطات  بساريخ 28 شتن23 

2)2) تحت رقم 2)/1262.
779I

إئس انية رزقي »ذ.رزقي هشام« محاسب معس د

 STE IMPRIMERIE
PAPETERIE LARAKI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
رفع رأس ال الشركة

 STE IMPRIMERIE PAPETERIE
LARAKI

رقم 8 زنقة زنقة بي2وت  م ج ، 
52222، مكناس املغرب

 STE IMPRIMERIE PAPETERIE
LARAKI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 8 زنقة 
زنقة بي2وت  م ج - 52222 مكناس 

املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(1449

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (2(2 غشت   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
»546.222 درهم« أي من »714.222 
عن  درهم«   1.(62.222« إلى  درهم« 
إدماج احسياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إفدار في رأس املال.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   28 بساريخ  السجارية ب كناس  

2)2) تحت رقم 626).
782I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

LEDCOM - ليدكوم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 GROUPE AHMED
 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE

124 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

LEDCOM - ليدكوم شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 21) زنقة 

مصطصى املعاني شقة رقم 9 الطابق 

الثاني  - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(19947

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

تحويل   تم    (217 ماي   22 املؤرخ في 

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

شقة  املعاني  مصطصى  زنقة   (21«

رقم 9 الطابق الثاني  - 2222) الدار 

شارع   17« إلى  املغرب«  البيضاء 

الطابق  اللوفر  اقامة  البشي2العلج 

 - املعاريف   12 رقم  شقة  الثاني 

2222) الدار البيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 26 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يونيو 217) تحت رقم 626648.

785I

 GROUPE AHMED BENZAKOUR D’EXPERTISE

COMPTABLE

 LEDCOM
 ليدكوم

إعالن مسعدد القرارات

 GROUPE AHMED

 BENZAKOUR D›EXPERTISE

COMPTABLE

124 مكرر شارع عبد املومن الطابق 

الرابع ، 2222)، الدار البيضاء 

املغرب

LEDCOM - ليدكوم »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 21) زنقة 

مصطصى املعاني شقة رقم 9 الطابق 

الثاني  - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
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»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.(19947
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
215) تم اتخاذ  2) يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
 12.222« أي من  درهم«   492.222«
عن  درهم«   522.222« إلى  درهم« 
ب ا  نقدية  حصص  تقديم   : طريق 
قدره 67222) درهم و إجراء مقافة 
مع ديون الشركة املحددة املقدار و 

املسسحقة ب ا قدره 2222)) درهم
على  ينص  الذي   :( رقم  قرار 
تحويل املقر االجس اعي الحالي  مايلي: 
مصطصى  زنقة   (21« من  للشركة 
 - الطابق الثاني   9 املعاني شقة رقم 
إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   (2222
»17 شارع البشي2العلج اقامة اللوفر 
الطابق الثاني شقة رقم 12 املعاريف 

- 2222) الدار البيضاء املغرب«
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
شارع   17 للشركة  االجس اعي  املقر 
الطابق  اللوفر  اقامة  البشي2العلج 
الثاني شقة رقم 12 املعاريف - الدار 

البيضاء 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 
انس  السيد  نقدية  حصص  تقديم 
السيدة  و  128522درهم  الزهراني 
128522درهم.  الريس  عصاف 
املحددة  الشركة  ديون  مع  مقافة 
انس  السيد  املسسحقة  و  املقدار 
السيدة  و  درهم   111522 الزهراني 

عصاف الرايس 111522 درهم 
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 
توزيع حصص الشركة على الشكل 
 (522 الزهراني  انس  السيد  السالي 
حصة و السيدة عصاف الرايس 522) 

حصة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 (7 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 215) تحت رقم 81)582.
787I

AFKIPECHE

AFKIPECHE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

AFKIPECHE

 RUE 16 N° 39 BIR CHAIRI BENI

 MAKADA 1ER ETAGE TANGER ،

90000، TANGER MAROC

AFKIPECHE SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 16 
رقم 29 بئ2 شعي2ي بني مكادة طابق 

االول طنجة - 92222 طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.77152

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 21 غشت 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
بني  شعي2ي  بئ2   29 رقم   16 »زنقة 

 92222  - مكادة طابق االول طنجة 

طنجة املغرب« إلى »18 شارع مراكش  

 4 رقم  املكسب   ( الخنساء  اقامة 

طنجة - 92222 طنجة  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   24 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 4252.

788I

FOREVER MANAGEMENT

MOROCCO ELIXIR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOREVER MANAGEMENT

الحرية 1 رقم 186 املح دية ، 

8822)، املح دية املغرب

MOROCCO ELIXIR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

فيادي�صي إقامة رانيا مبنى ف الطابق 

األول الشقة ) عين حرودة املح دية 

- 8815) املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(5869

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MOROCCO ELIXIR

و  بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

توزيع منسوجات السج يل

تجزئة   : االجس اعي  املقر  .عنوان 

فيادي�صي إقامة رانيا مبنى ف الطابق 

األول الشقة ) عين حرودة املح دية 

- 8815) املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد بزازي مح د جالل :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 : جالل  مح د  بزازي  السيد   

1.222 بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

جالل  مح د  بزازي  السيد 

 251 رقم  السيسطا  عنوانه(ا) 

املح دية 8822) املح دية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

جالل  مح د  بزازي  السيد 

 251 رقم  السيسطا  عنوانه(ا) 

املح دية 8822) املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 926.

789I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

ADSORISE MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMTA SAF FIDUCIAIRE

اتشقة 12 الع ارة 2) الطابق ) 
 APPT 13 زنقة الزرقطوني فاس

 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES22222، فاس

ADSORISE MEDIA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مكاتب 

فصاء شارع موالي رشيد الطابق 

4 مكسب رقم 6)  - 22222 فاس 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62642

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ADSORISE MEDIA

 VENTE  : بإيجاز  الشركة  غرض 

.PAR INTERNET -  NEGOCE

مكاتب   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق  رشيد  موالي  شارع  فصاء 

فاس   22222  -   (6 رقم  مكسب   4

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : البوش  ع اد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  البوش  ع اد  السيد 
رقم 121 تجزئة السالم طريق فصرو 

22222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  البوش  ع اد  السيد 
رقم 121 تجزئة السالم طريق فصرو 

22222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   28 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/278).

792I

FOREVER MANAGEMENT

F.F CHIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOREVER MANAGEMENT

الحرية 1 رقم 186 املح دية ، 

8822)، املح دية املغرب

F.F CHIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

فيادي�صي إقامة رانيا مبنى ف الطابق 

األول الشقة ) عين حرودة املح دية 

- 8815) املح دية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(5877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 F.F  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHIM

تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

و  السنظيف  مواد  ج يع  تجهيز  و 

السج يل.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

فيادي�صي إقامة رانيا مبنى ف الطابق 

األول الشقة ) عين حرودة املح دية 

- 8815) املح دية املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ح زة فراج :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 السيد ح زة فراج : 1222 بقي ة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  فراج  ح زة  السيد 

حرودة  عين   12 فيال  االداري  الحي 

املح دية 8815) املح دية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  فراج  ح زة  السيد 

حرودة  عين   12 فيال  االداري  الحي 

املح دية 8815) املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (4 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 912.

791I

CLAIR FINANCE COMPTA

CHANTIERS GENIE CIVIL
إعالن مسعدد القرارات

CLAIR FINANCE COMPTA

زنقة 147 رقم 16 طابق ) شارغ واد 

سبو االلصة ، 42)2)، الدار البيضاء 

املغرب

CHANTIERS GENIE CIVIL »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: املسي2ة 

الحسنية رقم 41 زنقة 9 الطابق 1 

الشقة 1 - 42)2) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.(46819

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

تم اتخاذ   (2(2 يونيو   (9 املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

في  اجس اعية  حصة   5.222 تصويت 

السيد عبد الرحيم الحر�صي  ملكية  

لصائدة السيد زهي2 بلقايد

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

لشركة   القانونية  الصصة  تحويل 

من   CHANTIERS GENIE CIVIL

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

السيد زهي2 بلقايد هو املالك الوحيد 

اجس اعية  حصة   12.222 ملج وع 

ما  أي  للحصة  درهم   122 بقي ة 

يعادل  1.222.222 درهم.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

لشركة   القانونية  الصصة  تحويل 

من   CHANTIERS GENIE CIVIL

شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.

بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

السيد زهي2 بلقايد هو املالك الوحيد 

اجس اعية  حصة   12.222 ملج وع 

ما  أي  للحصة  درهم   122 بقي ة 

يعادل  1.222.222 درهم.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 741684.

79(I

la marocaine des bilans

GRAPHEINO SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la marocaine des bilans

محج 11 يناير مكسب رقم 8 ع ارة 

أدرار حي الداخلة ، 82262، أكادير 

املغرب

Grapheino Services شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي C/O رقم 

12 مكرر زنقة 7 بلوك 11 حي بئ2 

أنزران تيكيوين - )8265  أكادير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

441(1

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (5

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Grapheino Services

: السص يم  غرض الشركة بإيجاز 

الجرافيكي.

 C/O  : االجس اعي  املقر  عنوان 

حي   11 بلوك   7 مكرر زنقة   12 رقم 

)8265  أكادير  بئ2 أنزران تيكيوين - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 12   : مح د  الطلحاوي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 92   : عدنان  الطلحاوي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
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السيد الطلحاوي مح د عنوانه(ا) 
حي   51 شارع الحسن بونع اني رقم 
القدس أكادير 82222 أكادير املغرب.
عدنان  الطلحاوي  السيد 
زنقة  الهيبة  اح د  شارع  عنوانه(ا) 
تطوان   92222 تطوان   58 رقم   4

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد الطلحاوي مح د عنوانه(ا) 
حي   51 شارع الحسن بونع اني رقم 
القدس أكادير 82222 أكادير املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   27 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 96152.
792I

PRO-ACCOUNTING

LE PASSAGE DES ARTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING
12 زنقة الحرية الطابق 2 شقة رقم 
6 ، 2222)، الدار البيضاء املغرب
LE PASSAGE DES ARTS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 
الحرية الطابق 2 شقة رقم 5 - 
2)21) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471262

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 LE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PASSAGE DES ARTS

تسيي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 
واسسغالل املقاهي و املطاعم .

زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 
 -  5 رقم  شقة   2 الطابق  الحرية 

2)21) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : بوطيبى  رضا  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  بوطيبى  رضا  السيد 
 2 6 شقة  )4 ع ارة  ) زنقة  الساملية 

2722) الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  بوطيبى  رضا  السيد 
 2 6 شقة  )4 ع ارة  ) زنقة  الساملية 

2722) الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 19458.

794I

MOGADOR GESTION

 EL BOUAISI POUR LE
COMMERCE EXTERIEUR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MOGADOR GESTION
 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

 EL BOUAISI POUR LE
COMMERCE EXTERIEUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد(في طور السصصية)
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 
العقبة رقم 99.22 السجزئة 5 - 

44222 الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.4982

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تقرر حل   (2(2 ماي   (2 في  املؤرخ 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 EL BOUAISI POUR الشريك الوحيد
LE COMMERCE EXTERIEUR  مبلغ 
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
رقم  العقبة  اإلجس اعي شارع  مقرها 
99.22 السجزئة 5 - 44222 الصويرة 
اية  عدم تحقيق   : نتيجة ل  املغرب 

ارباح.
شارع  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
 -  5 السجزئة   99.22 رقم  العقبة 

44222 الصويرة املغرب. 
و عين:

السيد(ة) مح د  به و و عنوانه(ا) 
الصويرة   44222 دوار البور اكرض  

املغرب ك صصي (ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة  بساريخ 28 شتن23 

2)2) تحت رقم 2)2)/192.

796I

FIDUNEL

MULTI-ZOOM SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FIDUNEL
57 زنقة عبد الكريم الديوري 

الطابق 2 رقم 6  الدار البيضاء ، 
2222)، الدار البيضاء املغرب

MULTI-ZOOM SERVICES شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املركب 
 G1 السجاري طريق مديونة ع ارة

الطابق 2 رقم 9 اراك الدار البيضاء 
- 2222) الدار البيضاء املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.459595

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 غشت   18 في  املؤرخ 

املصادقة على :

فسح  لحسن   (ة)  السيد  تصويت 

422 حصة اجس اعية من أفل  هللا  

422 حصة لصائدة  السيد (ة) زكرياء  

الناجم بساريخ 17 غشت 2)2).

الناجم  (ة) زكرياء   تصويت السيد 

أفل  من  اجس اعية  حصة   522

(ة)   السيد  لصائدة   حصة   1.222

عبد العزيز اس ي2ي بساريخ 19 غشت 

.(2(2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745149.

797I

FIDUCIAIRE AL KIMMA CONSULTING

ASSURANCES EL KHALFI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

 FIDUCIAIRE AL KIMMA

CONSULTING

 N°31, Lotissement communal,

 Sidi Mâarouf ، 20280،

Casablanca MAROC

ASSURANCES EL KHALFI شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 812 شارع 

ادريس الحارثي CD - 20085 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.1942(

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 12 ف23اير 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

 CD - الحارثي  ادريس  شارع   812«

إلى  املغرب«  البيضاء  الدار   (2285
الصحراوي   القادر  عبد  شارع   12«

اقامة املنزه   GH      - (2222) الدار 

البيضاء  املغرب«.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )))745.

798I

PRO-ACCOUNTING

 INNOVATION
AMEUBLEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRO-ACCOUNTING

12 زنقة الحرية الطابق 2 شقة رقم 

6 ، 2222)، الدار البيضاء املغرب

 INNOVATION AMEUBLEMENT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 

الحرية الطابق 2 شقة رقم 5 - 

2)21) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472412

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.INNOVATION AMEUBLEMENT

غرض الشركة بإيجاز : بيع و شراء 

واسسي2ا و تصدير األثاث املنزلي و املنهي.
زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 

 -  5 رقم  شقة   2 الطابق  الحرية 

2)21) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : سلمى  مهل  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سلمى  مهل  السيدة 
طابق  ألف  درج  زنقة الدوردون   19

 (2222 الجي2وند  هناء  إقامة   4

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  سلمى  مهل  السيدة 
طابق  ألف  درج  زنقة الدوردون   19

 (2222 الجي2وند  هناء  إقامة   4

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 18422.

822I

شركة الرزيكي للنقل ش.م.م

 شركة الرزيكي للنقل ش.م.م
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة الرزيكي للنقل ش.م.م

تجزأة الريحان ح امة 1 مج وعة 1 

إقامة سلوى الطابق 2 رقم 4 مرتيل 

، 92152، مرتيل املغرب

 شركة الرزيكي للنقل ش.م.م 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزأة 

الريحان ح امة 1 مج وعة 1 إقامة 

سلوى الطابق 2 رقم 4 مرتيل - 

92152 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها :  شركة 

الرزيكي للنقل ش.م.م.

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

تجزأة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

1 إقامة  1 مج وعة  الريحان ح امة 
 - مرتيل   4 رقم   2 الطابق  سلوى 

92152 مرتيل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد وديع الرزيكي :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الرزيكي  وديع  السيد 

 (1 بلوك  فافية  ميكسطا  مركب 

مرتيل   92152 مرتيل  ط)   (1 شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الرزيكي  وديع  السيد 

 (1 بلوك  فافية  ميكسطا  مركب 

مرتيل   92152 مرتيل  ط)   (1 شقة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

21 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم -.

821I

ALTA COMPTA

فراكا طرانس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALTA COMPTA

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS

 AV FES RUE EGYPTE N9 BIS،

90000، TANGER MAROC

فراكا طرانس

 شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج ع ) 

رياض زلكة ) ع ارة ) طنجة بني 

مكادة - 92222 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

127419

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

فراكا   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

طرانس.

النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.

مج ع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

طنجة بني   ( ع ارة   ( رياض زلكة   (

مكادة - 92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد حاللوش مح د عنوانه(ا) 

سيدي اع ار جامع املقراع طنجة   2

92222 طنجة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

العيا�صي  بوعريش  السيد 

 82 رقم  االمنية  تجزئة  عنوانه(ا) 

طنجة 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   2( بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 22461).

82(I
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PREMIUM FINANCE

ASSAFAA BAYT
إعالن مسعدد القرارات

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ASSAFAA BAYT »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: مكسب 
رقم 17 الطابق ) ع ارة الصصوة 

رقم 4) ملسقى شارع بعقوب املنصور 
وعالل الصا�صي - 42222 مراكش 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.949(9

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  1) يوليوز  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
الصادق  عبد  فاتحي  السيد  تعيين  
بجانب السيد   مسي2 جديد للشركة  

فاتحي امين.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
بند رقم )1: الذي ينص على مايلي: 
الصادق  عبد  فاتحي  السيد  تعيين  
ك سي2ين  امين  فاتحي  والسيد  

للشركة وذالك ملدة غي2 محدودة.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   27 بساريخ  السجارية ب راكش  

2)2) تحت رقم 12)115.

822I

LA REUSSITE CONSEIL

MT BAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LA REUSSITE CONSEIL
 Hay Tarik Rue 34 N° 5, 2ème

 ،Etage Sidi Bernoussi . ، 20600
الدارالبيضاء املغرب

MT BAT شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 

السقدم  ج اش )ـ  17 الطابق 

الثاني سيدي ال23نو�صي - 2622) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471(17

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MT  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.BAT

أع ال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء املخسلصة وأع ال البناء وفيانة 

املباني 

العامة  األشغال  ع ليات  ج يع 

 ، املخسلصة  والشبكات  الطرق   ،

األع ال الصنية؛  ؛  والهندسة املدنية 

الصرف الصحي؛ إعادة تأهيل؛ ..

اع ال مسنوعة من (جص - خشب 
 - رخام   - كهرباء   - سباكة   - املنيوم   -

داخلي   - ديكور   - تكييف   - سي2اميك 

شبكة   - مراقبة  كامي2ا   - خارجي   -

ك بيوتر ...)

وتوزيع  وتسويق  وبيع  شراء 

املنسجات  وج يع  البناء  مواد  ج يع 

لل باني  املخصصة  املضافة  واملواد 

واألشغال العامة 

عنوان املقر االجس اعي : مج وعة 

الطابق   17 ـ   ( اش  ج  السقدم  

 (2622  - ال23نو�صي  سيدي  الثاني 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : لباتي  عبدالعزيز  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد اح د اكرام 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد عبدالعزيز لباتي عنوانه(ا) 
شطر   19 رقم   15 ع ارة  االزهر 

 (26(2 ال23نو�صي   سيدي  سيصام 

الدارالبيضاء املغرب.

السيد اح د اكرام عنوانه(ا) دوار 

 4115( املخسار   اوالد عزوز سيدي 

شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبدالعزيز لباتي عنوانه(ا) 
شطر   19 رقم   15 ع ارة  االزهر 

 (26(2 ال23نو�صي   سيدي  سيصام 

الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745269.

824I

YG ET ASSOCIES

 FOCUS DEVELOPPEMENT
CHRONO

إعالن مسعدد القرارات

YG ET ASSOCIES

165 شارع عبد املومن 

الع ارة B الطابق 2 ، 2222)، 

CASABLANCA MAROC

 FOCUS DEVELOPPEMENT

CHRONO »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: 7 اقامة 
رامي زنقة سبسة الطابق ) مكسب 
رقم 8  - - الدارالبيضاء املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.279519

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

2)2) تم اتخاذ  26 غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
اسس رار نشاط الشركة 

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 
النظام األسا�صي السالية: 

على  ينص  الذي   :(7 رقم  بند 
مايلي: عدم حل الشركة و اسس رارية 

نشاطها
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 24 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744928.

825I

PRESTACOMPTA

K.B.CH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PRESTACOMPTA
الطابق األول ,تجزئة املسي2ة رقم 
 CHICHAOUA، 272,  شيشاوة

41222، شيشاوة املغرب
K.B.CH شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : الطابق 
السصلي محل رقم 1 حي الحسني 
شيشاوة - 41222 شيشاوة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1522

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   18
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.K.B.CH
-1حصر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اآلبار 
املخسلصة  األشغال  في  -)مقاول 

والبناء 
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الطابق   :  : عنوان املقر االجس اعي 
الحسني  حي   1 رقم  محل  السصلي 

شيشاوة - 41222 شيشاوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
  : بولصراقش  إبراهيم  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة .
 السيد إبراهيم بولصراقش : 1222 

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
بولصراقش  إبراهيم  السيد 
الكدية  الركايك  دوار  عنوانه(ا) 
 8225( تاي ة   أوالد  البيضاء 

تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
بولصراقش  إبراهيم  السيد 
الكدية  الركايك  دوار  عنوانه(ا) 
 8225( تاي ة   أوالد  البيضاء 

تارودانت املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  بامنسانوت   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 2)2)/56).

826I

FACE FIDUCIAIRE

GOHAR GROUP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
29) شارع مصطصى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 2122)، الدار 
البيضاء املغرب

GOHAR GROUP شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 21) شارع 
مصطصي املعاني ط ) ش 9 مرس 
السلطان الدارالبيضاء - 2122) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472577

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GOHAR GROUP

غرض الشركة بإيجاز : تاجر.

عنوان املقر االجس اعي : 21) شارع 

مرس   9 ش   ( ط  املعاني  مصطصي 

 (2122  - الدارالبيضاء  السلطان 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

مح ود  مدحت   مح د  السيد 

حصة   1.222   : العزيز جوهر  عبد 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د مدحت مح ود عبد 

ش عبد   (2 العزيز جوهر عنوانه(ا) 

الهادي حسين بلبيس شرقيه 1)446 

بلبيس مصر.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح د مدحت مح ود عبد 

ش عبد   (2 العزيز جوهر عنوانه(ا) 

الهادي حسين بلبيس شرقية 1)446 

بلبيس  مصر

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم -.

827I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

أنطونيو ماتشادو بريصي

 ANTONIO MACHADO 
PRIVÉ

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

 ANTONIO أنطونيو ماتشادو بريصي

MACHADO PRIVÉ  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ولي 

العهد رقم 2-5 الطابق الثاني شقة 

4 - 92222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 ANTONIO أنطونيو ماتشادو بريصي 

. MACHADO PRIVÉ

دروس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لالمسحانات,مركز  السحضي2  السقوية, 

اللغات .

عنوان املقر االجس اعي : شارع ولي 

العهد رقم 5-2 الطابق الثاني شقة 4 

- 92222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة هاجر البقالي :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد الزكاري ع راني ع ر :  522 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  البقالي  هاجر  السيدة 

اقامة ال23ج شارع موالي عبدالسالم 

مرتيل )9215 مرتيل املغرب.

ع ر  ع راني  الزكاري  السيد 

عنوانه(ا) شارع عبدالرح ان بوعبيد 
زنقة الصضاء  رقم 19 تطوان 92242 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  البقالي  هاجر  السيدة 

اقامة ال23ج شارع موالي عبدالسالم 

مرتيل )9215 مرتيل املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

5) غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 279).

828I

STE CISS SARL

DARCOM DARNA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE CISS SARL

 CENTRE DES TRES PETITES

 ENTREPRISES SOLIDAIRES

 RTE D IMMOUZER AV

 MOULAY ABDELLAH

 ARRONDISSEMENT SAIS FES،

30000، FES MAROC

DARCOM DARNA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 194 

تجزئة املسسقبل بن سودة فاس - 

22222 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

6(721
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 1( عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 مارس 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DARCOM DARNA

غرض الشركة بإيجاز : - االشغال 

املخسلصة .

- مقاولة النجارة.

-السجارة..

عنوان املقر االجس اعي : رقم 194 

 - فاس  سودة  بن  املسسقبل  تجزئة 

22222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : املحجوب   االاله  عبد  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

املحجوب   االاله  عبد  السيد 

تجزئة املسسقبل   194 رقم  عنوانه(ا) 

بن سودة فاس 22222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

املحجوب   االاله  عبد  السيد 

تجزئة املسسقبل   194 رقم  عنوانه(ا) 

بن سودة فاس 22222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يونيو   28 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 75)1.

812I

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

 COMPTOIRE  PRINCIPAL

DE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

MOYEN ATLAS FIDUCIAIRE

رقم 2) زنقة 1 حي السالم ، أحداف 

AZROU MAROC ،52122 ، أزرو ،

 COMPTOIRE  PRINCIPAL DE

SERVICE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم )) 

زنقة الدرك  امللكي ، حي املح دي ، 

ازرو رقم )) زنقة الدرك  امللكي ، حي 

املح دي ، ازرو 52122 ازرو املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.182

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تم   (2(2 شتن23   22 في  املؤرخ 

ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

أي  درهم«   (72.222,22« قدره 

إلى  درهم«   722.222,22« من 

  : عن طريق  درهم«   1.222.222,22«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   29 بساريخ  بازرو   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 182.

811I

global compta et conseils

PHARMACIE CHARRAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

global compta et conseils

12,شارع ابن تومرت الطابق الثاني ، 

92222، طنجة املغرب

PHARMACIE CHARRAT شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسنانة 

زنقة الطائف رقم 54 - 92222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

126561

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�صى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PHARMACIE CHARRAT

شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وشبه  فيدالنية  منسجات  أي  وبيع 

ومنسجات  ومعدات طبية  فيدالنية 

تج يل  ومسسحضرات  بيطرية 

وج يع املنسجات األخرى التي توزعها 

الصيدليات ع وًما.

مسنانة   : عنوان املقر االجس اعي 

 92222  -  54 رقم  الطائف  زنقة 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 122   : علي  اوالد  دينا  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة دينا اوالد علي عنوانه(ا) 5 

 9 زنقة أبو ظبي اقامة ياس ين طابق 

رقم 122 92222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة دينا اوالد علي عنوانه(ا) 5 

 9 زنقة أبو ظبي اقامة ياس ين طابق 

رقم 122 92222 طنجة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   (2 بساريخ  السجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 2551.

81(I

EURODEFI

BDK CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
BDK CONSULTING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 119 شارع 
عبد املومن الطابق 2 رقم 2) الدار 
البيضاء - 2262) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471111

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (6
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 BDK  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.CONSULTING
 -  : بإيجاز  الشركة  غرض 
واملساعدة  والسدريب  االستشارات 
في  اللوجيستي  والنشاط  الصنية 
واملالحة  والصناعة  النقل  قطاعات 
الحديدية  والسكك  والطرق  الجوية 

واألنهار والبحرية ؛
- نشاط تجاري في القطاع املذكور 

أعاله.
- ج يع الخدمات املساعدة ، وأي 
، وخدمات في  خدمة في هذه املناطق 
شكل تعاقد من الباطن جزئي أو كلي ؛.

 119  : االجس اعي  املقر  عنوان 
 (2 رقم   2 شارع عبد املومن الطابق 
الدار البيضاء - 2262) الدار البيضاء 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 
درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -
وفصات ومواطن الشركاء :

موراد  الصديق  ابن  السيد 
 ARSAT LAKBIR  26 عنوانه(ا) 
 ETG 5 APPT9 RES PERLE BLEUE
الدار   CASABLANCA (1222

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
موراد  الصديق  ابن  السيد 
 ARSAT LAKBIR  26 عنوانه(ا) 
 ETG 5 APPT9 RES PERLE BLEUE
الدار   CASABLANCA (1222

البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744996.
816I

LA FABRIQUE ARTISANE

LA FABRIQUE ARTISANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA FABRIQUE ARTISANE
25 شارع عبد هللا بن ياسين اقامة 

بلدون طابق 7 املكسب رقم 8 ، 
2222)، الدا البيضاء املغرب

LA FABRIQUE ARTISANE  شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 25 

شارع عبد هللا بن ياسين اقامة 
بلدون طابق 7املكسب 28 - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471155

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 LA  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. FABRIQUE ARTISANE

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

-مسسحضرات السج يل
- زخرفة الشقق

-تاجر

25 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

عبد هللا بن ياسين اقامة بلدون طابق 

الدارالبيضاء   (2222  -  28 7املكسب 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة امل عاطف :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : عاطف   مريم  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عاطف  امل  السيدة 
العالية زنقة 52 رقم 2 االلصة 2222)  

البيضاء  املغرب.

عنوانه(ا)  السيدة مريم عاطف  
العالية زنقة 52 رقم 2 االلصة 2222)  

البيضاء  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  عاطف  امل  السيدة 
العالية زنقة 52 رقم 2 االلصة 2222)  

البيضاء  املغرب

عنوانه(ا)  السيدة مريم عاطف  
العالية زنقة 52 رقم 2 االلصة 2222)  

البيضاء  املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم -.

817I

CABINET COMTABLE SAKKAKI SARL

JBARI EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI

SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

JBARI EXPRESS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة أمين 

الريحاني رقم 1 - 92255 أفيلة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

892

 2( عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 شتن23 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 JBARI  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.EXPRESS

وسيط   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تجاري وخدمات مخسلصة.

عنوان املقر االجس اعي : زنقة أمين 

أفيلة   92255  -  1 رقم  الريحاني 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 52.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : الجباري  ح زة  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الجباري  ح زة  السيد 

 92255  1 رقم  الريحاني  أمين  زنقة 

أفيلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  الجباري  ح زة  السيد 

 92255  1 رقم  الريحاني  أمين  زنقة 

أفيلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

29 شتن23  بساريخ  االبسدائية بافيلة  

2)2) تحت رقم 84.

818I

الحبيب الهيبة

الجيت ماروك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

الحبيب الهيبة

2، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 

رحال املسكيني ، 2142)، الدار 

البيضاء املغرب

الجيت ماروك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 rue 2 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 neuf brisach rahal el meskini

 3 rue neuf brisach rahal el

 meskini 20000 Casablanca

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.((2911

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 يوليوز   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

(ة) كروب الدومي2  تصويت السيد 

1 حصة اجس اعية من أفل 12.222 

خو�صي  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

مرية دومينكيز ابانيز بساريخ 7) يوليوز 

.(2(2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745161.

819I
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الحبيب الهيبة

اوفرال اسيرونس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

الحبيب الهيبة
2، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 2142)، الدار 

البيضاء املغرب
اوفرال اسي2ونس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 27) شارع 
الزرقطوني اقامة سصانكس الطابق 
) املكسب 12 درب السازي زنقة الحوز 

الرقم 12 2222) الدار البيضاء 
املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.2(2777
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
تم   (2(2 غشت   22 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 
من  أي  درهم«   1.172.222«
 (.222.222« إلى  درهم«   8(9.722«
درهم« عن طريق :  إدماج احسياطي أو 
أرباح أو عالوات إفدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )74526.
8(1I

FOUZMEDIA

MARISAL TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
MARISAL TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الرقم 

)1) بلوك K اوالد اوجيه - 14222 
القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
51427

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (219 ف23اير   (1

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MARISAL TRAV

اإلنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري

املخسلصة  األشغال  في  مقاول 

وأشغال البناء.

الرقم   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 14222  - اوالد اوجيه   K بلوك   (1(

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ع ر  الرحالي  السيد 

اوجيه  اوالد   K بلوك   (1( الرقم 

14222 القنيطرة املغرب.

عنوانه(ا)  مح د  فالحي  السيد 

اوجيه  اوالد   K بلوك   (1( الرقم 

14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  ع ر  الرحالي  السيد 

اوجيه  اوالد   K بلوك   (1( الرقم 

14222 القنيطرة املغرب

عنوانه(ا)  مح د  فالحي  السيد 

اوجيه  اوالد   K بلوك   (1( الرقم 

14222 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 (8 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

ف23اير 219) تحت رقم -.

8(2I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 كانصاموزا

STE KANFAMOZA 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

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

 STE KANFAMOZA كانصاموزا 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي منطقة 

بوزغالل 69)1 رقم ) مضيق - 

22)92 املضيق املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   ((

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.STE KANFAMOZA كانصاموزا

اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أنواع   ج يع  وتسويق  توزيع   ،

املالبس   ، املنسجات الغذائية الثياب 

الجاهزة،ومواد النظافة.

منطقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - مضيق   ( رقم   1(69 بوزغالل 

22)92 املضيق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : فؤاد القضاوي  السيد  

حصة بقي ة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد  فؤاد القضاوي عنوانه(ا) 

حي بوزغالل طريق سد اس ي2 املضيق 

22)92 املضيق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد  فؤاد القضاوي عنوانه(ا) 

حي بوزغالل طريق سد اس ي2 املضيق 

22)92 املضيق املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

19 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 264).

8(5I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

فورستي لي ش م م
 دات شريك وحيد

شركة ذات مسؤولية محدودة 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

فورستي لي ش م م دات شريك وحيد  

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار أوالد 

بن عبدالسالم بالد زنازل لولجة 

قرية با مح د تاونات  - 24252 قرية 

با مح د املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

1689

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : فورستي 

لي ش م م دات شريك وحيد .
و  تربية   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تس ين العجول .
عنوان املقر االجس اعي : دوار أوالد 
بن عبدالسالم بالد زنازل لولجة قرية 
قرية با   24252  - با مح د تاونات  

مح د املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
122 حصة    : السيد بناني مح د 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مح د  بناني  السيد 
تجزئة باب سالم اقامة ياس ين   15
 22222 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس فاس.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  مح د  بناني  السيد 
تجزئة باب سالم اقامة ياس ين   15
 22222 فاس  الشقف  عين  طريق 

فاس فاس
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
29 شتن23  بساريخ  االبسدائية بساونات  

2)2) تحت رقم 2)2)/42).
8(6I

FOUZMEDIA

SOCIETE K-FRIES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
SOCIETE K-FRIES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ع ارة 157 
زاوية شارع مح د الديوري وموالي 

عبدالرح ان محل رقم 8 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55799

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE K-FRIES

مطعم   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بأث نة محدودة.

ع ارة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الديوري  مح د  شارع  زاوية   157

 -  8 وموالي عبدالرح ان محل رقم 

14222 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  القاسمي  أنس  السيد 

اوجيه  اوالد   266 الرقم  أ  بلوك 

14222 القنيطرة املغرب.

القاسمي عنوانه(ا)  السيدة سناء 

16 شارع الجيش امللكي شقة 8 إقامة 

املنار 14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  القاسمي  أنس  السيد 

اوجيه  اوالد   266 الرقم  أ  بلوك 

14222 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم -.

8(7I

FIRST CURTAIN

CLASS GLAMOUR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FIRST CURTAIN

 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA(14

CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

CLASS GLAMOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 182 شارع 

غاندي اقامة امين 1 الدار البيضاء - 

2222) الدار البيضاء املغرب.

تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.282265

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 يوليوز   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ديان   سعيد   (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   198

198 حصة لصائدة  السيد (ة) مح د  

الوداد بساريخ 8) يوليوز 2)2).

املصدق   (ة)  السيد  تصويت 

اجس اعية من  حصة   152 ميساوي 

السيد  لصائدة   حصة   152 أفل 

يوليوز   (8 الوداد بساريخ  مح د   (ة) 

.(2(2

ديان   مني2   (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   198

198 حصة لصائدة  السيد (ة) مح د  

الوداد بساريخ 8) يوليوز 2)2).

ديان   خالد   (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   198

198 حصة لصائدة  السيد (ة) مح د  

الوداد بساريخ 8) يوليوز 2)2).

ديان   ياسين   (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   198

198 حصة لصائدة  السيد (ة) مح د  

الوداد بساريخ 8) يوليوز 2)2).

تصويت السيد (ة) مليكة  شقرون 

 22 أفل  من  اجس اعية  حصة   22

مح د   (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

الوداد بساريخ 8) يوليوز 2)2).

تصويت السيد (ة) فسيحة  ديان 5) 

حصة اجس اعية من أفل 5) حصة 

الوداد  مح د   (ة)  السيد  لصائدة  

بساريخ 8) يوليوز 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

 29 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 82)745.

8(8I

الحبيب الهيبة

الجيت ماروك

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

الحبيب الهيبة

2، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 

رحال املسكيني ، 2142)، الدار 

البيضاء املغرب

الجيت ماروك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 rue 2 و عنوان مقرها االجس اعي

 neuf brisach rahal el meskini -

. 20000 Casablanca

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.((29911

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 7) يوليوز 2)2) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745161.

8(9I
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CADES SARL

 TAG MACO –TRANSPORTS
 D’AGRÉGATS ET
 MATÉRIAUX DE

CONSTRUCTION SARLAU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

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

CASABLANCA MAROC
 TAG MACO –Transports

 d’agrégats et matériaux de
construction SARLAU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق االول الشقة 2 
الدارالبيضاء 2422) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

472667
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (4
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 TAG  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 
 MACO –Transports d’agrégats
 et matériaux de construction

.SARLAU
رائد   : بإيجاز  الشركة  غرض 
بالسيارات  البضائع  نقل  في  أع ال 
التي تساوي ح ولتها املعس دة أو تزيد 

 في النقل داخل املدن.
ً
عن 15 طنا

46 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 2 الشقة  االول  الطابق  الزرقطوني 
الدار البيضاء   (2422 الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

122 حصة    : السيد زهي2 يوسف 
بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد زهي2 يوسف عنوانه(ا) حي 
املسي2ة ع ارة 9 رقم 7 2422) الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  يوسف  زهي2  السيد 
 (2422  7 رقم   9 حي املسي2ة ع ارة 

الدارالبيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 21 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم -.

82(I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 SOCIETE GENERALE
 DE LA TECHNOLOGIE

INTELLIGENTE (SGTI) 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 GENERALE DE LA
 TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
SARL (SGTI) شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شقة أ 

الطابق الثاني زنقة رقم 11 بلوك س 
رقم 297 حي الهدى أكادير - 82222 

أكادير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

44145
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (8
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

 SOCIETE GENERALE DE LA

 TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

.(SGTI( SARL

مصنع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الكهربائية  العدادات  و  لل عدات 

الذكية.

أ  شقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الطابق الثاني زنقة رقم 11 بلوك س 

رقم 297 حي الهدى أكادير - 82222 

أكادير املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : مصطصى  مح د  ضالع  السيد 

522 حصة بقي ة 122 درهم للحصة

 522   : السيد مهراوي املصطصى 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

مصطصى  مح د  ضالع  السيد 

عنوانه(ا) حي ولي العهد شارع القوات 

 72222 العيون   116 املساعدة رقم 

العيون املغرب.

املصطصى  مهراوي  السيد 

عنوانه(ا) شارع املسي2ة الخضراء رقم 

77 الس ارة 222)7 الس ارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

مصطصى  مح د  ضالع  السيد 

عنوانه(ا) حي ولي العهد شارع القوات 

 72222 العيون   116 املساعدة رقم 

العيون املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   28 بساريخ  باكادير   السجارية 

2)2) تحت رقم 96169.

822I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 MAROC REPARTITION 

  PHARMACEUTIQUE S.A.

MAREPHA
شركة املساه ة

رفع رأس ال الشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

 MAROC REPARTITION *

 PHARMACEUTIQUE S.A.*

MAREPHA** شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي  )8 

املنطقة الصناعية جنوب غرب 

املح دية - 2822) املح دية املغرب.

رفع رأس ال الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7999

العام  الج ع  ب قس�صى 

يوليوز   (4 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   (2(2

درهم«   1(.922.222« قدره  ب بلغ 

إلى  درهم«   12.222.222« من  أي 

  : طريق  عن  درهم«   ((.922.222«

أرباح أو عالوات  أو  إدماج احسياطي 

إفدار في رأس املال.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 1221.

825I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

SPED STOR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45

 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC

SPED STOR SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي مج وعة 

السقدم GH2 17 الطابق  ) سيدي 

ال23نو�صي - 2622) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471121

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   1(

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SPED  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.STOR SARL AU

الشراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

والبيع واالسسي2اد والسجارة 

الوطنية والدولية بج يع أشكالها 

في أجزاء اإلطارات واإلكسسوارات

واملنسجات ؛

شراء وبيع اآلالت واألجهزة

واألشياء الصناعية وقطع الغيار.

قطع  وتوزيع  وتصدير  اسسي2اد 

العامة  األشغال  ومعدات  الغيار 

واملعدات واألجزاء واملواد االستهالكية 

املسعلقة باألنشطة الصناعية.

عالمة  ألي  السجاري  الس ثيل 

براءة  أو  منسج  أو  ن وذج  تجاريةأو 

اخت2اع ؛

املساه ة في ج يع الشركات التي 

لها هدف مشابه أو مرتبط ، وبشكل 

السجارية  املعامالت  ج يع   ، أعم 

واملنقولة والعقارية و املالية ، املرتبطة 

بشكل مباشر أو غي2 مباشر باألشياء  

أو من املحس ل أن   ، املذكورة أعاله 

، كذلك أي  تعزز تحقيقها وتطويرها 

مشاركة مباشرة أو غي2 مباشرة ، بأي 

شكل من األشكال ، في الشركات التي 

تسعى لسحقيق أهداف م اثلة أو ذات 

فلة.

عنوان املقر االجس اعي : مج وعة 

سيدي   ( الطابق    GH( 17 السقدم 

البيضاء  الدار   (2622  - ال23نو�صي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد يونس أنيب :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  أنيب  يونس  السيد 
سيدي ال23نو�صي   21 رقم   16 بلوك 

2622) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  أنيب  يونس  السيد 
سيدي ال23نو�صي   21 رقم   16 بلوك 

2622) الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 744988.

826I

ABA GESTION SARLAU

société LUXURYOPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 28

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

société LUXURYOPTIC شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مسجر 

بالطابق األر�صي قطعة ) بلوك د 

زواغة العليا - 22222 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62615

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 société : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LUXURYOPTIC

غرض الشركة بإيجاز : اسسي2اد و 

تصدير النظارات .

مسجر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

د  بلوك   ( قطعة  األر�صي  بالطابق 

زواغة العليا - 22222 فاس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : االزعر   مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  االزعر   مح د  السيد 

تجزئة رياض الياس ين رقم )4 طريق 

عين الشقف  22222 فاس املغر ب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  االزعر   مح د  السيد 

تجزئة رياض الياس ين رقم )4 طريق 

عين الشقف  22222 فاس املغر ب 

تم اإليداع القانوني ب-  بساريخ 27 

شتن23 2)2) تحت رقم )26).

827I

STE EUROLAINE TRANS SARL

SOCIETE 2R TECHNOLOGY
إعالن مسعدد القرارات

 STE 2R TECHNOLOGY

SARL A U

c/o رقم 86) بلوك ب املسي2ة أيت 

ملول ، )5)87، اكادير املغرب

 SOCIETE 2R TECHNOLOGY

»شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي:  c/o رقم 

86) بلوك ب املسي2ة أيت ملول - - 

أيت ملول املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.18649

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

2)2) تم اتخاذ  7) غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تثبيت املقر اإلجس اعي للشركة

قرار رقم ): الذي ينص على مايلي: 

توسيع نشاط الشركة

قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 

تحيين القانون األسا�صي للشركة

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم 4: الذي ينص على مايلي: 

تم تثبيت املقر اإلجس اعي في : املكسب 

الرابع  الطابق  في  اليسار  على  األول 

قرب مسجد أبوبكر الصديق ف م 16 

حي الداخلة أكادير

على  ينص  الذي   :( رقم  بند 

مايلي: ت ت إضافة ما يلي إلى أنشطة 

الشركة : - شراء، بيع، تخزين وتوزيع 

شراء  املحركات.  زيوت  أنواع  ج يع 

السيارات  أجزاء  أنواع  ج يع  وبيع 

الخافة  واملسسع لة  الجديدة 

الدراجات  الشاحنات،  بالسيارات، 

إفالح،  النارية واملحركات الصالحية. 

فيانة وغسل ج يع أنواع السيارات، 

الشاحنات واملحركات.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   29 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 1455.

828I
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cabinet el kharraz mohamed dia eddine

بولبو فيش

STE PULPO FISH 
شركة ذات مسؤولية محدودة 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

  STE PULPO FISH بولبو فيش

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شاع خالد 

بن الوليد زنقة لوادة رقم 6 تطوان  - 

92222 تطوان  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

بولبو   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. STE PULPO FISH فيش

فيد،   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وتربية  األس اك  توزيع  تصديرو 

األحياء املائية.

عنوان املقر االجس اعي : شاع خالد 

بن الوليد زنقة لوادة رقم 6 تطوان  - 

92222 تطوان  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

  : أح د ايت بوكر وع ر  السيد   
درهم   122,22 بقي ة  حصة   1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
وع ر  بوكر  ايت  أح د  السيد   
عنوانه(ا) حي النهضة شارع ولي العهد 
رقم 5 املر�صي العيون 72252 املر�صي 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
وع ر  بوكر  ايت  أح د  السيد   
عنوانه(ا) حي النهضة شارع ولي العهد 
رقم 5 املر�صي العيون 72252 املر�صي 

العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
19 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 265).
829I

FIRST CURTAIN

CLASS GLAMOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA(14
CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
CLASS GLAMOUR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 182 شارع 
غاندي اقامة امين 1 الدار البيضاء - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.282265
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 8) يوليوز 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
 1 امين  اقامة  غاندي  شارع   182«
الدار البيضاء - 2222) الدار البيضاء 
املقاومة  شارع   147« إلى  املغرب« 
اقامة أفا الطابق الثاني الشقة رقم 
الدار   (2222  - البيضاء  الدار   ((

البيضاء  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 82)745.
842I

FIRST CURTAIN

CLASS GLAMOUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

FIRST CURTAIN
 BD IBNOU SINA HAY LHNA

 H.H CASABLANCA(14
CASABLNACA، 20000، الدار 

البيضاء املغرب
CLASS GLAMOUR  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 182 شارع 
غاندي اقامة امين 1 الدار البيضاء - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.282265

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
2)2) تم تعيين  8) يوليوز  املؤرخ في 
مسي2 جديد للشركة السيد(ة) الوداد 

مح د  ك سي2 وحيد
تبعا لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 82)745.
841I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

BERLAY
إعالن مسعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,12
20800، CASABLANCA MAROC
BERLAY »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: ج اعة 

دار بوعزة، دوار والد مسعود، طريق 
موالي تهامي ج اعة دار بوعزة، دوار 

والد مسعود، طريق موالي تهامي 
2222) الدار البيضاء   املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.241677

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

2)2) تم اتخاذ  4) غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

حصة   12 هبة  طريق  عن  تصويت 

السني  برادة  هشام  للسيد  م لوكة 

لصائدة السيد عزالدين برادة السني

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
القانون  من   8 و   7 الصصلين  تغيي2 

األسا�صي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم )74512.

842I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

BS HOLDING
إعالن مسعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,12

20800، CASABLANCA MAROC

BS HOLDING »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

بورغون، زنقة إبن حبيب، إقامة 

املشرق )، الطابق األول، الشقة رقم 

2 - 2222) الدار البيضاء   املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.24(125

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

2)2) تم اتخاذ  4) غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

122 حصة  تصويت عن طريق هبة   -

السني  برادة  هشام  للسيد  م لوكة 

لصائدة السيد عزا لدين برادة السني.
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وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

القانون  من   8 و   7 الصصلين  تغيي2 

األسا�صي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745124.

845I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 MAROC REPARTITION *

 PHARMACEUTIQUE S.A.*

**MAREPHA

شركة املساه ة

رفع رأس ال الشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

 MAROC REPARTITION *

 PHARMACEUTIQUE S.A.*

MAREPHA** شركة املساه ة

وعنوان مقرها اإلجس اعي )8 

املنطقة الصناعية جنوب غرب 

املح دية - 2822) املح دية املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.7999

العام  الج ع  ب قس�صى 

يوليوز   (4 في  املؤرخ  اإلسسثنائي 

الشركة  رأس ال  رفع  تم   (2(2

درهم«   (.122.222« قدره  ب بلغ 

إلى  درهم«   ((.922.222« من  أي 

طريق  عن  درهم«   (5.222.222«

الشركة  ديون  مع  مقافة  إجراء    :

املحددة املقدار و املسسحقة.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  باملح دية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 1221.

846I

LK CONSULTING SARL

ADEROS CORPORATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LK CONSULTING SARL
شارع مح د الخامس رقم 45 
الطابق الثاث رقم 18 تطوان ، 

92222، تطوان املغرب
ADEROS CORPORATION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الجيش امللكي اقامة الشارقة الطابق 
الثالث تطوان - 92222 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7299
في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ADEROS CORPORATION
كراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الشقق
(النضافة  املج عات  تسيي2 
اتحادات  تسيي2  املسابح.  .البستنة. 

الشقق)
اع ال مخسلصة.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الجيش امللكي اقامة الشارقة الطابق 
تطوان   92222  - تطوان  الثالث 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
حصة   992   : السيد رضا زكري 

بقي ة 122 درهم للحصة .
السيدة اكرام الع راني :  4 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

حصة   2   : زكري  ياسر  السيد 
بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد ع ر زكري :  2 حصة بقي ة 
122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد رضا زكري عنوانه(ا) شارع 
الجيش امللكي اقامة الشارقة الطابق 
تطوان   92222  11 رقم  الثالث  

املغرب.
السيدة اكرام الع راني عنوانه(ا) 
الشارقة  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 
 92222  11 رقم  الثالث   الطابق 

تطوان املغرب.
السيد ياسر زكري عنوانه(ا) شارع 
الجيش امللكي اقامة الشارقة الطابق 
نطوان   92222  11 رقم  الثالث  

املغرب.
السيد ع ر زكري عنوانه(ا) شارع 
الجيش امللكي اقامة الشارقة الطابق 
تطوان   92222  11 رقم  الثالث  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة اكرام الع راني عنوانه(ا) 
الشارقة  اقامة  امللكي  الجيش  شارع 
 92222  11 رقم  الثالث   الطابق 

تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
8) يوليوز  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 7)8).

847I

FIDUCIAIRE NOUACEUR

BM MULTI-PROJETS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE NOUACEUR
 82-LOT EL MADINA 1 N 81
 APP 5 1ER ETAGE DEROUA ،
26200، BERRECHID MAROC

 BM MULTI-PROJETS
 شركة ذات مسؤولية محدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 61 محج 

اللة الياقوت زاوية مصطصى املعاني 

مكسب رقم 29 الطابق االول مركز 
رياض الدار البيضاء - 22)6) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 BM  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. MULTI-PROJETS

االنعاش   : غرض الشركة بإيجاز 

العقاري .

61 محج   : عنوان املقر االجس اعي 

اللة الياقوت زاوية مصطصى املعاني 

مركز  االول  الطابق   29 رقم  مكسب 
الدار   (6(22  - رياض الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد مروان بوطرابة  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مروان بوطرابة  عنوانه(ا) 

العنوان 18 م ر 21 حي وفيق برشيد  

22)6) برشيد  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مروان بوطرابة  عنوانه(ا) 

العنوان 18 م ر 21 حي وفيق برشيد  

22)6)  برشيد  املغرب.
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باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 19445.

848I

ABA GESTION SARLAU

CELLUCOLD 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 28
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 CELLUCOLD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي  أهل 
اللوغالم طريق 1215 رقم ) تيط 
مليل الدار البيضاء الدارالبيضاء 

2222) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471472

 (6 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CELLUCOLD
تصنيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 
وترويج  وتوزيع  وتصدير  واسسي2اد 

مسسحضرات السج يل.
أهل    : االجس اعي  املقر  عنوان 
تيط   ( رقم   1215 طريق  اللوغالم 
الدارالبيضاء  البيضاء  الدار  مليل 

2222) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الصصراوي املهدي :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

املهدي  الصصراوي  السيد 

 4 طابق  ليسر  شارع   (2 عنوانه(ا) 

الدارالبيضاء   (2222 الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

املهدي  الصصراوي  السيد 

 4 طابق  ليسر  شارع   (2 عنوانه(ا) 

الدارالبيضاء   (2222 الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 9)7452.

849I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

RAMICARDI
إعالن مسعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,12

20800، CASABLANCA MAROC

RAMICARDI »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: شارع 

بورغون، زنقة إبن حبيب، إقامة 

املشرق )، الطابق األول، الشقة رقم 

2 - 2222) الدار البيضاء   املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.4221(5

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

2)2) تم اتخاذ  4) غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 

تصويت عن طريق هبة 14222 حصة 

السني  برادة  هشام  للسيد  م لوكة 

لصائدة السيد عزا لدين برادة السني.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  
القانون  من   8 و   7 الصصلين  تغيي2 

األسا�صي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745125.

852I

الحبيب الهيبة

اورتو سارة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الحبيب الهيبة

2، شارع 9 بريزاش تقاطع شارع 
رحال املسكيني ، 2142)، الدار 

البيضاء املغرب

اورتو سارة شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 زنقة 

الحرية الطابق 2 الشقة 5 املغرب 

2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اورتو   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

سارة.

مهنة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

تقويم النطق.
زنقة   12  : عنوان املقر االجس اعي 

املغرب   5 الشقة   2 الطابق  الحرية 

2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة سارة العلمي :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  العلمي  سارة  السيدة 

غيثة  اقامة  الرزاق  عبد  علي  زنقة 

الدار   (2222  2 الطابق  راسين  حي 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  العلمي  سارة  السيدة 

غيثة  اقامة  الرزاق  عبد  علي  زنقة 

الدار   (2222  2 الطابق  راسين  حي 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745166.

851I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

SOCIETE TILILA AL HANA-

SARL
إعالن مسعدد القرارات

 SOCIETE TILILA AL HANA-SARL

 تصويت حصص بين الشركاء – 

اسسقالة مسي2ين قانونيين – تعيين 

مسي2ين قانونيين جديدين

 تعديل القانون األسا�صي للشركة 

وإعادة فياغسه

: ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ   أوال 

السيد  فوت   2(/21/(2(2 في 

 1522 ال  كافة  بوحجر  لحسن 

122 درهم  حصة اجس اعية من فئة 

للواحدة التي ي لكها في شركة

SOCIETE TILILA AL HANA-

مسؤولية  ذات  شركة   SARL

222.222 درهم،  محدودة، رأس الها 

بأكادير، االجس اعي  مقرها  يوجد 
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ع ارة  األر�صي،  بالطابق   (2 رقم   
شارع الحسن   ،118 رقم  اليعقوبي، 

االول، مقيدة بالسجل السجاري تحت 

لدى املحك ة السجارية   18551 عدد 

لصائدة شركائه السيد عبد  بأكادير، 

غالم  مح د  والسيد  غالم  اللطيف 

عبد  والسيد  غالم  ع ر  والسيد 

حصة   275 بنسبة  غالم،  السالم 

اجس اعية لكل واحد منهم،

: ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ  ثانيا 

في 2)2)/21/)2 فوت السيد لحسن 

752 حصة اجس اعية  حاما كافة ال 

التي  للواحدة  درهم   122 فئة  من 

لصائدة  الشركة  نصس  في  ي لكها 

غالم  اللطيف  عبد  السيد  شركائه 

ع ر  والسيد  غالم  مح د  والسيد 

غالم  السالم  عبد  والسيد  غالم 

لكل  اجس اعية  حصة   187 بنسبة 

واحد من األول والثالث والرابع و189 

حصة اجس اعية بالنسبة للثاني ،

بساريخ   مداوالتها  إثر  على   : ثالثا 

الج عية  قررت    2(/21/(2(2

العامة العادية وغي2 العادية للشركاء 

ما يلي :

السصويسين  معاينة   1-

ال  والذي  الشركاء  بين  املذكورين 

يسوقف على ترخيص مسبق،

النهائي  االنسحاب  معاينة   (-

للسيد لحسن بوحجر والسيد لحسن 

حاما من الشركة،

السيد  اسسقالة  قبول   2-

لحسن بوحجر والسيد عبد اللطيف 

غالم من منصبيه ا ك سي2ين،

تعيين السيد مح د غالم   4-

والسيد عبد السالم غالم في منصب 

ملدة  املسي2ين القانونيين الجديدين، 

منه ا  كل  يس سع  حيث  محدودة  غي2 

بالسوقيع االنصرادي،

و  و7   6 الصصول  تعديل   5-

للشركة  األسا�صي  القانون  من   18

باملساه ات  السوالي  على  املسعلقة 

وبسعيين  االجس اعي  املال  وبرأس 

املسي2ين،

األسا�صي  القانون  تعديل   6-
للشركة وإعادة فياغسه،

تحديد السوزيع الجديد ل   7-
تكون  التي  اجس اعية  حصة   2.222

رأس املال االجس اعي كالسالي :
غالم        اللطيف  عبد  السيد   -

)71    حصة
 - السيد مح د غالم   714   حصة
   - السيد ع رغالم   )71   حصة

- السيد عبد السالم غالم        )71   
حصة

 - السيدة سلطانة حصي�صي       92     
حصة

    62 السيدة السعدية غالم     -    
حصة

تم إنجاز اإليداع القانوني   : رابعا 
املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة 
السجارية بأكادير بساريخ 2)2)/27/29  

تحت عدد  96146.
ملخص قصد النشر

احد املسي2ين القانوني : مح د غالم  

85(I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

RIAD 21
إعالن مسعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET
CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,12
20800، CASABLANCA MAROC
RIAD 21 »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقرها االجس اعي: تقاطع 

شارع الناظور و شارع املنظرالج يل 
- 2222) الدار البيضاء   املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.(22295
ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
2)2) تم اتخاذ  4) غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
حصة   1222 تصويت عن طريق هبة 
السني  برادة  هشام  للسيد  م لوكة 
لصائدة السيد عزا لدين برادة السني.

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
القانون  من   8 و   7 الصصلين  تغيي2 

األسا�صي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745122 .

852I

nador conseil sarl au

A-L TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

اسسدراك خطٍإ

بالجريدة  وقع  خطٍإ  اسسدراك 

الرس ية

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

ذات  شركة     A-L TRADING

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع   
الناظور   6(222  -   92 رقم  طنجة 

املغرب .

بالجريدة  وقع  خطٍإ  إسسدراك   

الرس ية عدد 5622 بساريخ 2) شتن23 

.(2(2

 A-L TRAINING : بدال من

  A-L TRADING : يقرأ

الباقي بدون تغيي2.

854I

GROUPE ASSISTANCE ET CONSEIL

CENTRE 21
إعالن مسعدد القرارات

 GROUPE ASSISTANCE ET

CONSEIL

 Place des Nations Unies ، ,12

20800، CASABLANCA MAROC

CENTRE 21 »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقرها االجس اعي: تقاطع 

شارع الناظور و شارع املنظرالج يل 

- 2222) الدار البيضاء   املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 

.71889

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 

2)2) تم اتخاذ  4) غشت  املؤرخ في 

القرارات السالية: 

قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

حصة   1522 تصويت عن طريق هبة 

السني  برادة  هشام  للسيد  م لوكة 

لصائدة السيد عزا لدين برادة السني

وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 

بند رقم 1: الذي ينص على مايلي:  

القانون  من   7 و   6 الصصلين  تغيي2 

األسا�صي

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745121.

855I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CREDIT DU MAROC

LEASING ET FACTORING
شركة املساه ة

مالءمة النظام األسا�صي للشركة

CREDIT DU MAROC LEASING

ET FOCTORING

شركة مساه ة ذات إدارة ج اعية 

ومجلس رقابة 

رس الها 4.222.222,22)1 درهم

الكائن مقرها : الدار البيضاء – 

22)، شارع بوركون 

السجل السجاري رقم 55.671

مالءمــة النظام األساسـي 

العامة  الج عية  قررت    –  I

املخسلطة املنعقدة في 7) ماي 2)2)، 

باقت2اح من مجلس الرقابة:

 ،14.7 الصصول  مالءمة   •

األسا�صي   من النظام    (7.1 و   15.4

املعدل   (2-19 رقم  القانون  مع  

املسعلق   17-95 للقانون  واملك ل 

بشركات املساه ة؛
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السادس  الصصل  تك يل   •

األسا�صي  النظام  من  عشر 

باالتصاقيات  املسعلقة  باملقسضيات 

ذات الداللة؛

على  خطإ  تصحيح   •

مسسوى الصصل الخامس من النظام 

األسا�صي. 

تـم القيـام باإليداع القانوني   –  II

املحك ة  لدى  الضبط  بكسابة 

 7 بساريخ  البيضاء  للدار  السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745.257. 

عن املسسخلص والبيانات

856I

CANOCAF SARL

FOOD LYS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنقة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 22 

 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC

FOOD LYS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

عاريض 2 زنقة 1)2 رقم 48 - 

222)6 الناظور  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(2472

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 FOOD : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.LYS

غرض الشركة بإيجاز : 1/االطعام 

)/االطعام املسنقل 2/خدمات تقديم 

الطعام األخرى.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
عاريض 2 زنقة 1)2 رقم 48 - 222)6 

الناظور  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 522   : شرفاوي   يونس  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
السيدة يسرى بوديح :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد يونس شرفاوي  عنوانه(ا) 
الناظور    6(222 لحسن  أوالد  حي 

املغرب.
عنوانه(ا)  بوديح  يسرى  السيدة 
 54 رقم  العربية  الجامعة  شارع 

222)6 الناظور  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد يونس شرفاوي  عنوانه(ا) 
الناظور    6(222 لحسن  أوالد  حي 

املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 12 غشت 

2)2) تحت رقم 775).

857I

ADVALORIS

ZEITEC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

ZEITEC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 شارع 
الحرية  الطابق 2 رقم شقة 5 الدار 
البيضاء         - 2222) الدار البيضاء     

املغرب   

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
471265

 22 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يوليوز 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ZEITEC
غرض الشركة بإيجاز : • دراسات 

الطرق.
في  مخسلصة  تدريبية  دورات   •

الهندسة املدنية.
• الدراسات الهيدروليكية.

• الدراسات الصناعية والطاقة.
اسسي2اد وتصدير وتجارة ج يع   •
والخدمات  واإلمدادات  املنسجات 

املسعلقة بغرض الشركة.
• دراسات الكهرباء وسوائل البناء.
12 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
الدار   5 2 رقم شقة  الطابق  الحرية  
البيضاء         - 2222) الدار البيضاء     

املغرب   .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : ياسين  نجمي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  ياسين  نجمي  السيد 
بواركان  ايراك   22 رقم   5(9 زنقة  

اكادير  82222 اكادير  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  أح د   نجمي  السيد  
بواركان  ايراك   22 رقم   5(9 زنقة  

اكادير  82222 اكادير  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 22)745.

858I

GLOFID

NOR AM HANA TRADING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOFID

196 شارع السصي2 بن عائشة الطابق 

الثاني الرقم 4 ، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب

 NOR AM HANA TRADING

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 75 شارع 

11 يناير الطابق األول الشقة ر 169 

- 2222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

465719

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 NOR  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.AM HANA TRADING

مسسورد   : غرض الشركة بإيجاز 

تاجر الج لة .

75 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

11 يناير الطابق األول الشقة ر 169 - 

2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد سعيدي دريس 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
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السيد سعيدي دريس عنوانه(ا) 

دوار لعربي بنعبدهللا بوح ان سيدي 

بنور 2222) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد سعيدي دريس عنوانه(ا) 

دوار لعربي بنعبدهللا بوح ان سيدي 

بنور 4252)  الدار البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 729587.

859I

STE GEST CLA COM SARL

STE DEM.BN 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 DEM.BN SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار ايت 

علي اميضر تنغي2 - 45822 تنغي2 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

822

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.DEM.BN SARL

-النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغي2 

-البناء و االشغال املخسلصة.

: دوار ايت  عنوان املقر االجس اعي 

تنغي2   45822  - تنغي2  اميضر  علي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

السيد مح د املازغي :  2)5 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 482   : السيد ابن الطالب مراد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املازغي  مح د  السيد 

 45822 دوار ايت علي اميضر تنغي2 

تنغي2 املغرب.

السيد ابن الطالب مراد عنوانه(ا) 

 45822 دوار ايت علي اميضر تنغي2 

تنغي2 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  املازغي  مح د  السيد 

 45822 دوار ايت علي اميضر تنغي2 

تنغي2 املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   29 بساريخ  بتنغي2   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 548.

862I

FIDURIZK

UP EDUCATION PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDURIZK

 AV ALLAL BEN ABDELLAH LES

 JARDINS N°4 BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE MAROC

UP EDUCATION PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة(في طور 

السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الحسن الثاني  رقم 71 اقامة كوثر 

الطابق ) شقة 2 و 4 بنسلي ان - 

12222 بنسلي ان املغرب.

حل شركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5221
ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
2)2) تقرر حل  )1 غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    UP EDUCATION PRIVE
وعنوان  درهم   122.222 رأس الها 
مقرها اإلجس اعي شارع الحسن الثاني  
رقم 71 اقامة كوثر الطابق ) شقة 2 
بنسلي ان   12222  - بنسلي ان   4 و 
رضائية  تصصية   : ل  نتيجة  املغرب 

قبل األوان .
شارع  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
اقامة كوثر   71 رقم  الحسن الثاني  
 - بنسلي ان   4 و   2 شقة   ( الطابق 

12222 بنسلي ان املغرب. 
و عين:

العث اني  أنور   مح د  السيد(ة) 
 8 س  م  النسيم  اقامة  عنوانه(ا)  و 
 (8999 املح دية   (2 رقم   24 ع ارة 
(ة)  ك صصي  املغرب  املح دية 

للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 19 بساريخ  سلي ان   ب3ن  االبسدائية 

غشت 2)2) تحت رقم 28).
861I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

SOMETREL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 
هللا رقم )2 الريش ، 422)5، الريش 

املغرب
SOMETREL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي 67 تجزئة 
الرفاهية الريش - 422)5 الريش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

((87

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (219 دجن23   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOMETREL

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

املخسلصة او البناء و الصندقة.

عنوان املقر االجس اعي : 67 تجزئة 

الريش   5(422  - الريش  الرفاهية 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

522 حصة    : السيد سعيد مرتو 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : العزاوي  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  مرتو  سعيد  السيد 

شارع   16 شقة   (( ياس ينة  اقامة 

شصشاون  52222 مكناس املغرب.

العزاوي عنوانه(ا)  السيد مح د 
زنقة الجاحظ حي تاح دانت  422)5 

الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  مرتو  سعيد  السيد 

شارع   16 شقة   (( ياس ينة  اقامة 

شصشاون  52222 مكناس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يناير   14 بساريخ  االبسدائية ب يدلت  

2)2) تحت رقم 26.

862I
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االئس ان الجهوي الجديدة

MED CIM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

االئس ان الجهوي الجديدة

النسيم 5 تجزئة بكري الرقم 11 

الجديدة ، 4222)، الجديدة املغرب

MED CIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 12 تجزئة 

البكري الشقة رقم ) الجديدة - 

4222) الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

12467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (217 مارس   (9

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MED  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.CIM

بيع مواد   : غرض الشركة بإيجاز 

البناء.

عنوان املقر االجس اعي : 12 تجزئة 

 - الجديدة   ( رقم  الشقة  البكري 

4222) الجديدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد مح د معسصم 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د معسصم عنوانه(ا) 

 (4222 تجزئة البكري الجديدة   12

الجديدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح د معسصم عنوانه(ا) 

 (4222 تجزئة البكري الجديدة   12

الجديدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالجديدة  بساريخ 12 يونيو 

217) تحت رقم 1647).

864I

ازويتي ابراهيم (شخص ذاتي)

FATAB AGRICOLE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ازويتي ابراهيم (شخص ذاتي)

5، ع ارة أسكور، شارع طارق بن 

زياد ، 14222، سوق أربعاء الغرب 

املغرب

FATAB AGRICOLE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي قرية 

الكري ات، سيدي الكامل - )1615 

بلقصي2ي املغرب.

توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(17

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 غشت   12 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

- نقل البضائع لصالح الغي2..

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

بساريخ  بلقصي2ي   ب شرع  االبسدائية 

29 شتن23 2)2) تحت رقم 47).

865I

موكادور أسيست آند سي2فيس

MOGADOR ASSIST AND SERVICES SARL 

سيراميكا بريميوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

موكادور أسيست آند سي2فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL

رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 2 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 

الصويرة املغرب

سي2اميكا بري يوم  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي املحل 

السجاري بالطابق السصلي رقم 151 

السجزئة الرابعة  الصويرة  - 44222 

الصويرة  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.5127

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

ت ت   (2(2 غشت   (5 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

اإلسسي2اد والسصدير .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالصويرة  بساريخ 28 شتن23 

2)2) تحت رقم 195.

867I

mohammed boumzebra

GRANDE ATLAS SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 GRANDE ATLAS SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي مراب حي 
املصلى زنقة 59 رقم 165 - 22)2) 

الصقيه بن فالح املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(2(2/(56

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GRANDE ATLAS SERVICES
تاسيس   : بإيجاز  الشركة  غرض 

شركة.
عنوان املقر االجس اعي : مراب حي 
 (2(22  -  165 رقم   59 املصلى زنقة 

الصقيه بن فالح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222,22 درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : مح د  بوخال  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  مح د  بوخال  السيد 
حي املصلى زنقة 74 رقم 26  22)2) 

الصقيه بن فالح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  مح د  بوخال  السيد 
 26 الرقم   74 الزنقة  املصلى  حي 

22)2) الصقيه بن فالح املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
بساريخ  االبسدائية بالصقيه بن فالح  

27 شتن23 2)2) تحت رقم -.

868I
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STE ANGLE DE GESTION SARL

MARINA MARSA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

شارع أح د الحريزي تجزئة 

الس س اني رقم 6 - أ تطوان ، 

92222، تطوان املغرب

 MARINA MARSA MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

أح د الحريزي تجزئة الس س اني 

رقم 6 - 92222 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7472

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.MARINA MARSA MAROC

 : بإيجاز  الشركة  غرض 

 GESTION DES PORTS,GESTION

 CHANTIER

 NAVALE,GESTION DES   

 ZONES TECHNIQUES DES

.PORTS

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

الس س اني  تجزئة  الحريزي  أح د 

رقم 6 - 92222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

الشاعر  علي  مح د  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
الشاعر  علي  مح د  السيد 
عنوانه(ا) جبل زمزم سانية الطريس 

22)92 املضيق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
الشاعر  علي  مح د  السيد 
عنوانه(ا) جبل زمزم سانية الطريس 

22)92 املضيق املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
29 شتن23  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2)2) تحت رقم )89).

877I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 GROUPE MANSOUR
LAMBARKI

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيي2 تس ية الشركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الصسح زنقة ينبع رقم )2 العيون ، 
72222، العيون املغرب

 GROUPE MANSOUR
LAMBARKI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجس اعي رقم 52) 

محج مح د السادس العيون  - 
72222 العيون  املغرب.
تغيي2 تس ية الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
7129

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى   
تم تغيي2   (2(2 شتن23   21 املؤرخ في 
 GROUPE« من  الشركة  تس ية 
إلى   »MANSOUR LAMBARKI

. « GROUPE TOTAL SAHARA«
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
28 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/288).

879I

عزيز انصوح

AMINE STATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

عزيز انصوح

59 زنقة الزرقطوني ارفود، 22))5، 

ارفود املغرب

AMINE STATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 92 شارع 

موالي اس اعيل  - 22))5 أرفود 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

7212

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (229 أبريل   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AMINE STATION

محطة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

غاز.

92 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

أرفود   5((22  - اس اعيل   موالي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد حبيبي لحسن :  52) حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

52) حصة    : السيد حبيبي خالد 

بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد حبيبي مح د :  52) حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 (52   : السيد حبيبي عبد العزيز 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  لحسن  حبيبي  السيد 
 5((22 شارع موالي اس اعيل    92

أرفود املغرب.
 92 السيد حبيبي خالد عنوانه(ا) 
شارع موالي اس اعيل  22))5 أرفود 

املغرب.
السيد حبيبي مح د عنوانه(ا) 92 
شارع موالي اس اعيل  22))5 أرفود 

املغرب.
العزيز  عبد  حبيبي  السيد 
92 شارع موالي اس اعيل   عنوانه(ا) 

22))5 أرفود املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
العزيز  عبد  حبيبي  السيد 
92 شارع موالي اس اعيل   عنوانه(ا) 

22))5 أرفود املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

أبريل 229) تحت رقم )5).
882I

BELCOMPTA

GENERALE DE BIOMASSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BELCOMPTA
 RUE 8 N 4 HAY ELMERJA FES
 RUE HODHOD N 19 TARIK 2

FES، 30000، FES MAROC
 GENERALE DE BIOMASSE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 
)1 زنقة 2 حي ميكو املرجة فاس - 

22222 فاس املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
62619

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.GENERALE DE BIOMASSE

 LA  : بإيجاز  الشركة  غرض 

 GESTION ET EXPLOITATION

INDISTRUELLE

TRAVAUX DIVERS

.NEGOCE

 1( رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

زنقة 2 حي ميكو املرجة فاس - 22222 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

ح يدوش  اللطيف  عبد  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   1.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

ح يدوش  اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه(ا) حي زينب 1 رقم 7 الطابق 1 

الدكرات  22222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

ح يدوش  اللطيف  عبد  السيد 

عنوانه(ا) حي زينب 1 رقم 7 الطابق 1 

الدكرات  22222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 2)2)/255).

881I

مكسب الدراسات املحاسباتية والتسيي2

ORIENTAL CHANGE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قصل السصصية

مكسب الدراسات املحاسباتية 

والتسيي2

شارع مح د الخامس ع ارة بنطالب 

الطابق الثاني املكسب رقم 6 ، 

25122، جرسيف املغرب

ORIENTAL CHANGE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : شارع 

مح د الخامس ملك رعوم  - 25122 

جرسيف املغرب.

قصل السصصية

رقم السقييد في السجل السجاري : 

.1(79

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

املؤرخ في 26 يوليوز 2)2) تقرر حل 

شركة ذات   ORIENTAL CHANGE

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 52.222 رأس الها  مبلغ  الوحيد 

درهم وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

مح د الخامس ملك رعوم  - 25122 

جرسيف املغرب نتيجة لعدم تحقيق 

االهداف املرجوة.

و عين:

السيد(ة) ياسين  لح ر و عنوانه(ا) 

جرسيف   25122 ابراهيم   تجزئة 

املغرب ك صصي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

شارع  وفي   (2(2 يوليوز   26 بساريخ 

مح د الخامس ملك رعوم  - 25122 

جرسيف املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  بجرسيف   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 2)2)/817.

88(I

امغار عبد الغافور

ECO TOURISME SANBEL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغار عبد الغافور

شارع الجيش امللكي اقامة النور رقم 

1 الطابق االول تطوان ، 92222، 

تطوان املغرب

 ECO TOURISME SANBEL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

موالي الحسن بن املهدي حي طبولة 

رقم 65 تطوان - 92222 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7429

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ECO  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.TOURISME SANBEL

سياحة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

الجبال.

شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 

موالي الحسن بن املهدي حي طبولة 

تطوان   92222  - تطوان   65 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 52   : جالل   ال3زطاطي  السيد 

حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة .

 52   : السيد اشرنان عبد الواحد 

حصة بقي ة 1.222 درهم للحصة .

 52  : جالل   ال3زطاطي  السيد   

بقي ة 1.222 درهم.

 52  : السيد اشرنان عبد الواحد 

بقي ة 1.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ال3زطاطي جالل  عنوانه(ا) 

حي موالي   5 شارع مح د املرير رقم 

تطوان   92222 تطوان  الحسن 

املغرب.

الواحد  عبد  اشرنان  السيد 
بني  الواد  تغزوت  دوار  عنوانه(ا) 
تطوان   92222 تطوان  حسان 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد ال3زطاطي جالل  عنوانه(ا) 
حي موالي   5 شارع مح د املرير رقم 
تطوان   92222 تطوان  الحسن 

املغرب
الواحد  عبد  اشرنان  السيد 
بني  الواد  تغزوت  دوار  عنوانه(ا) 
حسان تطوان 92222 تطوان املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
21 غشت  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 829).

884I

STE OVADA SARL AU

EXCELLENCE GREEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE OVADA SARL AU
 mezanine n°2 melk el khamar
 av tayeb guennad mezanine
 n°2 melk el khamar av tayeb

guennad، 35100، guercif املغرب
EXCELLENCE GREEN  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي الطابق 

األول تجزئة الحرية رقم 12  - 
25122 جرسيف املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
en cours

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. EXCELLENCE GREEN
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غرض الشركة بإيجاز : -1 أشغال 
فالحية .

-)أشغال الغابة والغرس.
ج يع  واإلست2اد  السصدير   2-

املواد..
الطابق   : االجس اعي  املقر  عنوان 
األول تجزئة الحرية رقم 12  - 25122 

جرسيف املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد شافي مح د  :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
 522   : السيد لشعل عبدالرحيم 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
 السيد شافي مح د  : 522 بقي ة 

122 درهم.
 522  : السيد لشعل عبدالرحيم 

بقي ة 122 درهم.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد شافي مح د  عنوانه(ا) حي 

ح رية  25122 جرسيف املغرب.
عبدالرحيم  لشعل  السيد 
هوارة   املخسار  اوالد  دوار  عنوانه(ا) 

25122 جرسيف املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد شافي مح د  عنوانه(ا) حي 

ح رية  25122 جرسيف املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  بجرسيف   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 2)2)/856.

888I

STE ANGLE DE GESTION SARL

DRAAI TRADE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شارع أح د الحريزي تجزئة 

الس س اني رقم 6 - أ تطوان ، 
92222، تطوان املغرب

 DRAAI TRADE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 AV SIDI وعنوان مقرها اإلجس اعي

 IDRISS QUARTIER SLAOUI RES

DE CHAUSSEE - 93000 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

(7471

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 DRAAI : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.TRADE

بإيجاز  الشركة  غرض 

 IMPORTATION ET  :

 DISTRIBUTION DES PRODUITS

.ALIMENTAIRES ET CEREALES

 AV SIDI  : عنوان املقر االجس اعي 

 IDRISS QUARTIER SLAOUI RES

تطوان   DE CHAUSSEE - 92222

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : دراعي  اس اعيل  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد أنس دراعي 

بقي ة 1.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد اس اعيل دراعي عنوانه(ا) 

 (67 شارع عبد الخلق الطريس رقم 

92222 تطوان املغرب.

السيد أنس دراعي عنوانه(ا) شارع 

 ( الجيش امللكي اقامة ام القرى ط 
رقم 6 92222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد اس اعيل دراعي عنوانه(ا) 

 (67 شارع عبد الخلق الطريس رقم 

92222 تطوان املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

29 شتن23  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2)2) تحت رقم 2)/275.

889I

HTA CONSEIL

CM2A CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HTA CONSEIL

ملسقى شارع مح د الخامس وشارع 

ألبي2 األول الطابق السابع مكسب رقم 

 CASABLANCA ،(2262 ،- 729

MAROC

CM(A CONSULTING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 

زرقطوني إقامة بريستيج الطابق 

الرابع شقة رقم )1 - 2122) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

471215

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 CM(A : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.CONSULTING

خبي2   : بإيجاز  الشركة  غرض 

محاسبة 

مدقق حسابات.

15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

الطابق  بريستيج  إقامة  زرقطوني 

الدار   (2122  -  1( الرابع شقة رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

  : شتيوي  أمين  مح د  السيد 

درهم   122,22 بقي ة  حصة   1.222

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

شتيوي  أمين  مح د  السيد 

ا61 شارع ابن سينا اقامة  عنوانه(ا) 

الدار   (2(12 الهناء  حي  فوفيا 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

شتيوي  أمين  مح د  السيد 

ا61 شارع ابن سينا اقامة  عنوانه(ا) 

الدار   (2(12 الهناء  حي  فوفيا 

البيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745182.

892I

AMDE

 ALPHA SUPPORT SERVICE

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ALPHA SUPPORT SERVICE

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 
س ية،اقامة شهرزاد 2، الطابق 
5،رقم ))،النخيل،  الدارالبيظاء 

2242) الدارالبيظاء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
468(49

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 ALPHA : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. SUPPORT SERVICE SARL AU
خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 
مخسلصة أوالبناء، تركيبات كهربائية .

زنقة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،2 شهرزاد  س ية،اقامة 
الدارالبيظاء  ))،النخيل،   5،رقم 

2242) الدارالبيظاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
1.222 حصة    : السيد وليد تنية 

بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
السيد وليد تنية عنوانه(ا) تجزئة 
مالل  بني   12 الرقم   4 بلوك  الخي2 

2222)  بني مالل  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد وليد تنية عنوانه(ا) تجزئة 
مالل  بني   12 الرقم   4 بلوك  الخي2 

2222)  بني مالل  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 - بساريخ  البيضاء   بالدار  السجارية 

تحت رقم -.

891I

CABINET BOUZIDI

BALLOUT EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكسب البوزيدي ص.ب 5)1 
الناظور ، 222)6، الناظور املغرب
BALLOUT EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ابن 
خلدون العروي - 222)6 الناظور 

املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.19827

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
املؤرخ في 21 شتن23 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
»شارع ابن خلدون العروي - 222)6 
 ( إلى »شارع حسن  الناظور املغرب« 

العروي - 222)6 الناظور  املغرب«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالناضور  بساريخ 27 شتن23 

2)2) تحت رقم 2214.

89(I

CABINET BOUZIDI

PAMEAN BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

CABINET BOUZIDI
عند مكسب البوزيدي ص.ب 5)1 
الناظور ، 222)6، الناظور املغرب

PAMEAN BOIS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجس اعي سكسور 
2 حي عريظ  - 222)6 الناضور 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.17125

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

ت ت   (2(2 ف23اير   17 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

أخشاب  ومعالجة  تصنيع 

األبلكاش الخشبية واأللواح الخشبية 

األخرى.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالناضور  بساريخ 27 شتن23 

2)2) تحت رقم 2216.

894I

FIDUCIAIRE EL OUALID

 STE MANZAH OUM RABII

SARL  شركة منزه أم  الربيع

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

FIDUCIAIRE EL OUALID

رقم 122شارع الحسن الثاني ، 

4222)، الجديدة املغرب

 STE MANZAH OUM RABII

SARL  شركة منزه أم  الربيع   شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي :رقم 18 

الطابق السصلي شارع 1 حي  األمل - 

4122) أزمور املغرب.

تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 

.15277

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 غشت   17 في  املؤرخ 

املصادقة على :

خاجي  زينب   (ة)   تصويت السيد 

422 حصة اجس اعية من أفل 422 

حسناء  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

خاجي بساريخ 18 غشت 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

االبسدائية بالجديدة  بساريخ 27 شتن23 

2)2) تحت رقم 85)5).

896I

COMPTACT CONSULTANTS

ECOLUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTACT CONSULTANTS

 N° 5 PLACE AL JOULANE

 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

ECOLUM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15، شارع 

األبطال، الشقة رقم 4، أكدال - 

12222 الرياط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

145629

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ECOLUM

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

اع ال مخسلصة .

عنوان املقر االجس اعي : 15، شارع 

 - أكدال   ،4 رقم  الشقة  األبطال، 

12222 الرياط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيدة كنزة املباركي  :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 522   : الهزاط   هشام  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املباركي   كنزة  السيدة 
 6 رقم  ك ال  تجزئة  فشسالة  زنقة 

الطائرات  12222 الرباط املغرب .



عدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2))الجريدة الرسمية   11962

عنوانه(ا)  الهزاط   السيد هشام 
 (2222 الوازيس    سالن  زنقة   15

الدار البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  املباركي   كنزة  السيدة 
 6 رقم  ك ال  تجزئة  فشسالة  زنقة 

الطائرات  12222 الرباط املغرب 

عنوانه(ا)  الهزاط   السيد هشام 
 (2222 الوازيس    سالن  زنقة   15

الدار البيضاء  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   29 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2)2) تحت رقم 126511.

897I

FIDICOM

)SAFA WA LMARWA (SM
شركة السضامن

تأسيس شركة

FIDICOM

 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

SAFA WA LMARWA (SM)   شركة 

السضامن

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

مكوار مسجر رقم ) شارع بي2وت 

منصلوري )  - 22222 فاس املغرب

تأسيس شركة السضامن 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62552

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   29

األسا�صي لشركة السضامن بامل يزات 

السالية:

شكل الشركة : شركة السضامن.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SAFA  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.  (WA LMARWA (SM

غرض الشركة بإيجاز : وراقة.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

بي2وت  شارع   ( رقم  مسجر  مكوار 

منصلوري )  - 22222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 (2.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 122   : يوسف  باجدي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 122   : رشيدة   اليزري  السيدة 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد باجدي يوسف عنوانه(ا) 
 22222 22 زنقة الياس ين نرجس أ  

فاس املغرب.

السيدة اليزري رشيدة  عنوانه(ا) 
)2 زنقة البي2و االس اعيلية الزهور 1 

22222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد باجدي يوسف عنوانه(ا) 
 22222 22 زنقة الياس ين نرجس أ  

فاس املغرب

السيدة اليزري رشيدة  عنوانه(ا) 
)2 زنقة البي2و االس اعيلية الزهور 1 

22222 فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   2( بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 5)2).

899I

موكادور أسيست آند سي2فيس

MOGADOR ASSIST AND SERVICES SARL 

نيوجاد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

موكادور أسيست آند سي2فيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشقة رقم 2 بالطابق 

الثاني  الصويرة الصويرة، 44222، 

الصويرة املغرب

نيوجاد  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

(في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي املحل 
السجاري رقم )2 بجانب مسجد 
الحنشان  الصويرة  - 44222 

الصويرة  املغرب.
حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.4441

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
2)2) تقرر حل  5) غشت  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 122.222 رأس الها  مبلغ  نيوجاد   
اإلجس اعي  مقرها  وعنوان  درهم 
بجانب   2( رقم  السجاري  املحل 
مسجد الحنشان  الصويرة  - 44222 
: السوقف   الصويرة  املغرب نتيجة ل 

عن النشاط .
املحل  ب  السصصية  مقر  حدد  و 
مسجد  بجانب   2( رقم  السجاري 
 44222  - الصويرة   الحنشان  

الصويرة  املغرب. 
و عين:

الع اني  الدين    نور  السيد(ة) 
الشبانات    زنقة   15 عنوانه(ا)  و 
ك صصي  املغرب  الصويرة    44222

(ة) للشركة.
وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
املحل   : بالسصصية  املسعلقة  الوثائق 
مسجد  بجانب   2( رقم  السجاري 

الحنشان  الصويرة 
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالصويرة  بساريخ 24 شتن23 

2)2) تحت رقم 188.

925I

CABINET BOUZIDI

BALLOUT SECURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجس اعي للشركة

CABINET BOUZIDI
عند مكسب البوزيدي ص.ب 5)1 
الناظور ، 222)6، الناظور املغرب

 BALLOUT SECURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع ابن 
خلدون العروي - 222)6 الناظور 

املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.198(5

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

املؤرخ في 21 شتن23 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

»شارع ابن خلدون العروي - 222)6 

الناظور املغرب« إلى »تجزئة السعادة 
الناظور    6(222  -  798 املطار  حي 

املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 27 شتن23 

2)2) تحت رقم 2215.

926I

FIDECOM SARL

ESPACE ATYPIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDECOM SARL

46 شارع باسسور حي اللي ون الرباط 

، 12262، الرباط املغرب

ESPACE ATYPIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 5، 
زنقة بنزرت، ساحة بيت2ي، يسار 

الطابق األر�صي، - 2)122 الرباط 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

145675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ESPACE ATYPIQUE
الغاية    : بإيجاز  الشركة  غرض 
أو  لنصسها  سواء  هي،  الشركة  من 

باملساه ة، في املغرب أو خارجه :  
وبيع  بناء  و  العقاري  اإلنعاش 
ج يع العقارات السكنية و السجارية 

و الصناعية و املهنية،
نشاط توزيع األرا�صي،

تسيي2  و  تدبي2  و  بيع  و  شراء 
العقارات،

لسحقيق  االسسي2اد   و  السصدير   
غاية الشركة، 

خلق و شراء وبيع واسسغالل ج يع 
اإلجازات و ال23اءات و االخت2اعات و 
العالمات                        و الن اذج 

املسعلقة بغاية الشركة ،
ج يع  في  فصة  بأية  املساه ة 
و  السجارية  و  املدنية  الشركات 
كانت  ،سواء  املالية  و  الصناعية 
و خافة ج يع  أو أجنبية،  فرنسية 
الشركات التي تهدف إلى شراء وبيع و 
بناء و إدارة و كراء و تسيي2 العقارات،

نشاط تجارة العقارات،
الع ليات   كل  عامة،  وبصصة 
السجارية  و  االقسصادية  و  القانونية 
بصصة  املرتبطة  و  والعقارية  واملالية 
بالغايات  مباشرة  غي2  أو  مباشرة 
موازية  بغايات  أو  أعاله  املذكورة 
التي من شأنها تن ية و ازدهار  لها و، 

الشركة.
 ،5 رقم   : املقر االجس اعي  عنوان 
يسار  بيت2ي،  ساحة  بنزرت،  زنقة 
الرباط   122(2  - األر�صي،  الطابق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد توفيق املسصيوي :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد توفيق املسصيوي عنوانه(ا) 
فيال 5، زنقة تيداس،  12299 الرباط 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد توفيق املسصيوي عنوانه(ا) 
فيال 5، زنقة تيداس، الرباط 12299 

الرباط املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   29 بساريخ  بالرباط   السجارية 

2)2) تحت رقم 126544.

927I

ائس انية الراحة

بورتو روتندو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية الراحة

48 شارع مح د الخامس تجزئة 

الصافي برشيد برشيد، 6122)، 

MAROC برشيد

بورتو روتندو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 16 تجزئة 

كاليصورنيا الطابق السصلي برشيد 

برشيد 6122) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

129(1

 11 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

بورتو   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

روتندو.

منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري - بيع و شراء االرا�صي - مقاولة 

اشغال مخسلصة- السجارة.

عنوان املقر االجس اعي : 16 تجزئة 

برشيد  السصلي  الطابق  كاليصورنيا 

برشيد 6122) برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ابو رضوان عبد هللا :  52) 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 (52   : السيد ابو رضوان رشيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد ابو رضوان فسح هللا :  52) 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

  : االله  عبد  رضوان  ابو  السيد 

52) حصة بقي ة 122 درهم للحصة

 السيد ابو رضوان عبد هللا : 52) 

بقي ة 122 درهم.

 (52  : رشيد  رضوان  ابو  السيد 

بقي ة 122 درهم.

 (52  : السيد ابو رضوان فسح هللا 

بقي ة 122 درهم.

السيد ابو رضوان عبد االله : 52) 

بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

هللا  عبد  رضوان  ابو  السيد 

دوار الدحامنة ولد بوعلي  عنوانه(ا) 

 (6222 سطات  ال23وج  نواجه 

سطات املغرب.

السيد ابو رضوان رشيد عنوانه(ا) 

نواجه  بوعلي  ولد  الدحامنة  دوار 

سطات   (6222 سطات  ال23وج 

املغرب.

هللا  فسح  رضوان  ابو  السيد 

دوار الدحامنة ولد بوعلي  عنوانه(ا) 

 (6222 سطات  ال23وج  نواجه 

سطات املغرب.

االله  عبد  رضوان  ابو  السيد 

دوار الدحامنة ولد بوعلي  عنوانه(ا) 

 (6222 سطات  ال23وج  نواجه 

سطات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

هللا  عبد  رضوان  ابو  السيد 

دوار الدحامنة ولد بوعلي  عنوانه(ا) 

 (6222 سطات  ال23وج  نواجه 

سطات املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

5) غشت  بساريخ  االبسدائية ب23شيد  

2)2) تحت رقم )112.

928I

Sté ATM - art tendance management-sarl

 STE LOCATION AUTO EL  
AYACHI SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 Sté ATM - art tendance

management-sarl

شارع قسو مداح،ع ارة 

بنعص ان،شقة ) تازة تازة 

الجديدة، 25222، تازة املغرب

 STE LOCATION AUTO EL  

AYACHI SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي ) مكرر 

بلوك 6 حي االندلس تازة تازة 

-املغرب 25222 تازة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

5495

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE    : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

 LOCATION AUTO EL AYACHI

.SARL

كرا   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
مكرر   (  : عنوان املقر االجس اعي 

بلوك 6 حي االندلس تازة تازة -املغرب 

25222 تازة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 عاما  سنة .

 (2.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 122   : العيا�صي  زكرياء  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيدة نزهة املزازي :  122 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

العيا�صي عنوانه(ا)  السيد زكرياء 

تازة  كودير  معسكر   2 مج وعة   6

العليا 25222 تازة املغرب.

 6 السيدة نزهة املزازي عنوانه(ا) 

مج وعة 2 معسكر كودير تازة العليا  

25222 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

العيا�صي عنوانه(ا)  السيد زكرياء 

تازة  كودير  معسكر   2 مج وعة   6

العليا 25222 تازة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   29 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم )42.

912I

FOUZMEDIA

WELCOME KITCHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

WELCOME KITCHEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 59 اقامة 

موالي عبدالعزيز شارع موالي 

عبدالعزيز الرقم 4 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55727

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (6

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.WELCOME KITCHEN

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

نجارة االلومنيوم.

 59  : االجس اعي  املقر  عنوان 

شارع  عبدالعزيز  موالي  اقامة 

 14222  -  4 موالي عبدالعزيز الرقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

الدين  يحيى  مديحة  السيدة 

عنوانه(ا) القنيطرة 14222 القنيطرة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الدين  يحيى  مديحة  السيدة 

عنوانه(ا) القنيطرة 14222 القنيطرة 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 21 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم -.

91(I

FOUZMEDIA

MS EXPRESSE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 MS EXPRESSE SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي بلوك 

C الرقم 184 الحوزية - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55791

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 MS  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EXPRESSE SERVICE

: مقاول في  غرض الشركة بإيجاز 

أشغال النظافة.

بلوك   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 14222  - الحوزية   184 الرقم   C

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد مح د سعيداني عنوانه(ا) 

 14222 184 الحوزية  C الرقم  بلوك 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد مح د سعيداني عنوانه(ا) 

 14222 184 الحوزية  C الرقم  بلوك 

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم -.

912I

رمزي لالستشارات

MAELOMED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MAROC COMPTA PLUS
55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم ) الصقيه بن فالح ، 22)2)، 

FKIH BEN SALAH MAROC
 ECOLE AL HASSANIA DE

L›ENSEIGNEMENT PRIVE  شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي ج يلة 
رقم 96 - 22)2) الصقيه بن فالح 

املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.(929

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 غشت   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
(ة) سلمى الحسنى  تصويت السيد 
522 حصة اجس اعية من أفل 522 
حصة لصائدة  السيد (ة) ملكة مبديع 

بساريخ 8) غشت 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
فالح   بن  بالصقيه  االبسدائية 
رقم  تحت   (2(2 شتن23   22 بساريخ 

.(49/(2(2

914I

ETABBAA LAHCEN

 SOCIETE ROUTE 2 K
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN
 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD
 BERRECHID RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

 SOCIETE ROUTE 2 K SARLAU
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 
سيدي ع ر الرقم 22 برشيد - 

6122) برشيد املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
12959

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (7
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SOCIETE ROUTE ( K SARLAU
النقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

لحساب الغي2 الوطني و الدولي .
تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 - برشيد   22 الرقم  ع ر  سيدي 

6122) برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : عدنان  اح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  عدنان  اح د  السيد 
عبد  سيدي   1 الدهب  واد  تعاونية 
برشيد    (6122 برشيد  الخالق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  عدنان  اح د  السيد 
عبد  سيدي   1 الدهب  واد  تعاونية 
الخالق برشيد 6122) برشيد  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   22 بساريخ  االبسدائية ب23شيد  

2)2) تحت رقم 1186.
915I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE UNION BUSINESS
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
ع ارة نوميديا شارع مح د الخامس 

الطابق )الشقة2 تازة ، 25222، 
تازة املغرب

 STE UNION BUSINESS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع علي 
بن ابي طالب ع ارة حجي الطابق 
الرابع رقم 19 تازة - 25222 تازة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
5487

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 STE  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.UNION BUSINESS SARL AU
االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 
و  البناء/االسسي2اد  او  املخسلصة 

السصدير /السجارة.
عنوان املقر االجس اعي : شارع علي 
الطابق  حجي  ع ارة  طالب  ابي  بن 
تازة   25222  - تازة   19 رقم  الرابع 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
السيد امنهي ايوب :  1.222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  ايوب  امنهي  السيد 

حي   ( شقة   4 تجزئة كريرش ع ارة 

تازة   25222 تازة  يوسف  موالي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  ايوب  امنهي  السيد 

حي   ( شقة   4 تجزئة كريرش ع ارة 

تازة   25222 تازة  يوسف  موالي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  بسازة   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 291.

916I

-CASH CONSEIL-  كاش كونساي

ECO CLEAN PRESSING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

-CASH CONSEIL-  كاش كونساي

حي موالي عبدهللا زنقة 165 رقم 8 

عين الشق ، 2482)، الدارابيضاء 

املغرب

ECO CLEAN PRESSING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي موالي 

عبدهللا زنقة 165 رقم 8 عين الشق 

 casablanca 20480 الدارالبيضاء

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

472991

 11 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 ECO  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CLEAN PRESSING

غرض الشركة بإيجاز : 

 PRESSING ECONOMIQUE  

 -PRESSING ECOLOGIQUE- ET

 B L A N C H I S S E R I E -T RAVA U X

 DE PRESSING ET DE

.-BLANCHISSERIE

عنوان املقر االجس اعي : حي موالي 

8 عين الشق  165 رقم  عبدهللا زنقة 

 casablanca (2482 الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 222.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 2.222   : شاكر  مح د  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  شاكر  مح د  السيد 

 22 )2 ع ارة  دياراالندلس مج وعة 

الطابق )2 رقم 12 بوسكورة البيضاء 

2482) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  شاكر  مح د  السيد 

 22 )2 ع ارة  دياراالندلس مج وعة 

الطابق )2 رقم 12 بوسكورة البيضاء 

2482) الدارالبيضاء املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

غشت 2)2) تحت رقم 472991.

917I
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ACCOUNTING GESTION ET CONSEIL

ATELIER DECO DESIGN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING GESTION ET

CONSEIL

 BIS RUE LE TITIEN VAL ,22

 FLEURI AL MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

ATELIER DECO DESIGN  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 6) شارع 

مرس سلطان الطابق األول الشقة 

2 - 2522) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471(82

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. ATELIER DECO DESIGN

وكالة   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلشهار.

6) شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

مرس سلطان الطابق األول الشقة 2 

- 2522) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : محسن  حسو  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  محسن  حسو  السيد 

القرية الن وذجية رقم 42 دار بوعزة  

2))7) النوافر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  محسن  حسو  السيد 

القرية الن وذجية رقم 42 دار بوعزة  

2))7) النوافر املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم -.

918I

شركة ديسكالي

شركة ديسكالي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة ديسكالي

الحي الصناعي سيدي غانم الرقم 94 

مراكش مراكش، 42222، مراكش 

املغرب

شركة ديسكالي شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 

الصناعي سيدي غانم الرقم 94 

الشقة ) الطابق الساني مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

125591

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

شركة   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

ديسكالي.

اسسي2اد   : بإيجاز  الشركة  غرض 

وبيع األثاث ومعدات املكاتب ومعدات 

الك بيوتر وج يع اع ال الطباعة

الحي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 94 الرقم  غانم  سيدي  الصناعي 

 - مراكش  الساني  الطابق   ( الشقة 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

 122   : رفيق  داود  ايت  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ايت داود رفيق عنوانه(ا) 

جليز   12 رقم  فيال  الحسنية  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ايت داود رفيق عنوانه(ا) 

جليز   12 رقم  فيال  الحسنية  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 11 بساريخ  ب راكش   السجارية 

 M08_ رقم  تحت   (2(2 غشت 

 20_2136631114803/2020/

.D.A.C.E

919I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 SOCIETE MEGA SAHARA

SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

LABRASS MULTISERVICES SARL

رقم 1) شارع االمي2 موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب

 SOCIETE MEGA SAHARA

SERVICE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجس اعي تجزئة 

إدريس الحارثي زنقة 19 رقم 6) 

العيون  - 72222 العيون  املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.122(2

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

ت ت   (2(2 غشت   (5 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :

السعقيم  وتوزيع مواد  بيع وشراء 

تعقيم   - الصالحية  املبيدات  تجارة   -

واملساحات  الع ومية  الصضاءات 

الخضراء.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

22 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 229).

9(2I

FIDORO MULTI-SERVICES

CORECEM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC

CORECEM شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

النهضة، رقم : 9)1)، االداخلة. - 

72222 الداخلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

16172

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CORECEM
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غرض الشركة بإيجاز : السي2اميك 

وفناعة املواد الحرارية..

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

 - االداخلة.   ،(1(9  : رقم  النهضة، 

72222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 522   : السيد عبد الغني علوان 

حصة بقي ة 122,22 درهم للحصة .

 522   : العبيدي  اليزيد  السيد 

حصة بقي ة 122,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الغني علوان عنوانه(ا) 

الداخلة 72222 الداخلة املغرب.

العبيدي عنوانه(ا)  اليزيد  السيد 

الداخلة 72222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد عبد الغني علوان عنوانه(ا) 

الداخلة 72222 الداخلة املغرب

العبيدي عنوانه(ا)  اليزيد  السيد 

الداخلة 72222 الداخلة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 29 بساريخ  االبسدائية بوادي الدهب  

شتن23 2)2) تحت رقم 715.

9(1I

IAS CONSULTING

WHY MEDIA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قصل السصصية

IAS CONSULTING

 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème étage N : 8

 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

WHY MEDIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي : إقامة 

ياس ين II ، 2 شارع موزار - 52)2) 

الدارالبيضاء املغرب .

قصل السصصية
رقم السقييد في السجل السجاري : 

.(27219

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

219) تقرر حل  2) دجن23  املؤرخ في 

WHY MEDIA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   12.222 رأس الها 

 II ، مقرها اإلجس اعي إقامة ياس ين 

) شارع موزار - 52)2) الدارالبيضاء 

املغرب  نتيجة إلنهاء النشاط .

و عين:

و  لحبابي  سلمى   السيد(ة) 

عنوانه(ا) إقامة ياس ين II ، 2 شارع 

املغرب  الدارالبيضاء   (2222 موزار 

ك صصي (ة) للشركة.

و قد تم انعقاد الج عية الخسامية 

إقامة  وفي   (219 دجن23   (2 بساريخ 

 (2(52 ياس ين II ، 2 شارع موزار - 

الدارالبيضاء املغرب .

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 15 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

يوليوز 2)2) تحت رقم 729729.

9((I

رمزي لالستشارات

STE OTAKA SARL
إعالن مسعدد القرارات

رمزي لالستشارات

شارع 4) نون23 ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 21 شقة رقم 21 

العيون ، 72222، العيون املغرب

STE OTAKA SARL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقرها االجس اعي: زنقة )2 
رقم )1 حي القدس العيون - 72222 

العيون املغرب.

»إعالن مسعدد القرارات«
رقم السقييد في السجل السجاري: 

.(262

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   (2(2 22 شتن23  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
ينص  الذي   :1-(-2-4 رقم  قرار 
النشاط  1توسيع  مايلي:  على 
الشكل  تحويل   ( للشركة   السجاري 
 1522 بيع   2 للشركة    القانوني 
حصة من السيد عث ان الكيحل الى 
السيدأح د مجاطي و السيد سعيد 
عث ان  السيد  تعيين    4 الرخاوي 
الرخاوي  سعيد  السيد  و  الكيحل 
مسي2ين للشركة و تم االتصاق على أن 

السوقيع سيكون مشت2ك بينه ا.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
ينص  الذي   :1-(-2-4 رقم  بند 
على مايلي: توسيع النشاط     تحويل 
بيع  الشكل القانوني للشركة           

الحصص          تعين مسي2 جديد.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
29 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/297).

9(2I

BOUCHTA COMPTA

 RADIO HOLLAND
MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

 RADIO HOLLAND MOROCCO
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

يوسف ابن تاشصين ع ارة الساحل 
الذهبي الطابق ) مكسب 17 - 

92222 طنجة املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.54422

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 ماي   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :

س ولدرز  (ة)  السيد  تصويت 
ف)  ب  كروب  هولند  راديو  (شركة 
 (.999 ماريا  بي2ناردوس  باوليس 
 (.999 أفل  من  اجس اعية  حصة 
حصة لصائدة  السيد (ة) عبد القادر  

الشامي بساريخ 2) ماي 2)2).
س ولدرز  (ة)  السيد  تصويت 
ف)  ب  ندرلند  هولند  راديو  (شركة 
حصة   1 ماريا  بي2ناردوس  باوليس 
1 حصة لصائدة   اجس اعية من أفل 
السيد (ة) عبد القادر  الشامي بساريخ 

2) ماي 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
شتن23   28 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 4)44.

9(5I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

GROUPE TOTAL SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الصسح زنقة ينبع رقم )2 العيون ، 
72222، العيون املغرب

GROUPE TOTAL SAHARA شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجس اعي رقم 52) 
محج مح د السادس العيون  - 

72222 العيون  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7129

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
ت ت   (2(2 شتن23   21 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  السالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي :
اشغال البناء واملنشآت العامة 

الس23يد والتهوية 
تحلية مياه البحر 

الدراسات السقنية الخافة ببناء 
املنشآت الك23ى 

الدراسة السقنية 
والقشريات  االس اك  تربية 

واملنسجات البحرية 
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الصناعات الغذائية 

الخدمات البحرية 

النقل ب خسلف انواعه 

تنظيم وانشاء وكاالت االسصار 

ج يع االنشطة املعدة للت2فيه 

الشغل  ميدان  في  السأهيل 

والحصول عليه 

خدمات عامة 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

28 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/288).

9(6I

ائس انية الراحة

ريان بويلدينغ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائس انية الراحة

48 شارع مح د الخامس تجزئة 

الصافي برشيد برشيد، 6122)، 

MAROC برشيد
ريان بويلدينغ شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 121 زهي2 

بن ابي سلمى اليسر ) برشيد برشيد 

6122) برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

12611

في  مؤرخ  حر  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
ريان   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

بويلدينغ.

ح ام   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ع ومي ودوش.
عنوان املقر االجس اعي : 121 زهي2 

بن ابي سلمى اليسر ) برشيد برشيد 

6122) برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 122   : مح د  املعسصم  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 222   : السيد املعسصم عز الدين 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد املعسصم عبد املجيد :  222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة.

السيد املعسصم مراد :  222 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 122  : مح د  املعسصم  السيد   

بقي ة 122 درهم.

 222  : السيد املعسصم عز الدين 

بقي ة 122 درهم.

السيد ملعسصم عبد املجيد : 222 

بقي ة 122 درهم.

السيد املعسصم مراد : 222 بقي ة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد املعسصم مح د عنوانه(ا) 
رقم   194 حي موالي عبد هللا الزنقة 

الدار   (2152 البيضاء  الدار   18

البيضاء املغرب.

الدين  عز  املعسصم  السيد 
 ( اليسر  حي   7 زنقة   14 عنوانه(ا) 

برشيد 6122) برشيد املغرب.

املجيد  عبد  ملعسصم  السيد 
 ( اليسر  حي   7 زنقة   14 عنوانه(ا) 

برشيد 6122) برشيد املغرب.

عنوانه(ا)  مراد  املعسصم  السيد 
برشيد   ( اليسر  حي   7 زنقة   14

6122) برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد املعسصم مح د عنوانه(ا) 
رقم   194 حي موالي عبد هللا الزنقة 

الدار   (2152 البيضاء  الدار   18

البيضاء املغرب

الدين  عز  املعسصم  السيد 
 ( اليسر  حي   7 زنقة   14 عنوانه(ا) 

برشيد 6122) برشيد املغرب.

املجيد  عبد  ملعسصم  السيد 
 ( اليسر  حي   7 زنقة   14 عنوانه(ا) 

برشيد 6122) برشيد املغرب
عنوانه(ا)  مراد  املعسصم  السيد 
برشيد   ( اليسر  حي   7 زنقة   14

6122) برشيد املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
يونيو   1( بساريخ  االبسدائية ب23شيد  

2)2) تحت رقم 81).

9(8I

melconsulting

PRIVILEGE AIR SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

melconsulting
  11bd zerktouni imm basraoui
 1 er etage  n°7 oujda، 60000،

oujda maroc
PRIVILEGE AIR SERVICES شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجس اعي شارع 

الزرقطوني رقم 49 الطابق 1 رقم  - 
62222 وجدة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
25472

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يناير   (7
املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.PRIVILEGE AIR SERVICES
شراء   : بإيجاز  الشركة  غرض 
فيانة   ، ،كراء،اسسغالل الطاءرات  
الطي2ان  ،  الخدمات و النقل  الجوي 
شارع   : االجس اعي  املقر  عنوان 
1 رقم  -  49 الطابق  الزرقطوني رقم 

62222 وجدة  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 
1.222.222 درهم، مقسم كالسالي:

السيد منصوري    مي ون :  7.522 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

مصطصى  منصوري   السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   (.522   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
مي ون  منصوري     السيد 
حي   ( الشقة   49 ع ارة  عنوانه(ا) 

الصسح  22)12 الرباط  املغرب.
مصطصى  منصوري   السيد 
عنوانه(ا) حي الحسني شارع عبد هللا 

قنون رقم   62222 احصي2  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
مي ون  منصوري     السيد 
حي   ( الشقة   49 ع ارة  عنوانه(ا) 

الصسح  22)12 الرباط  املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
غشت   (7 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1822.

9(9I

BOUCHTA COMPTA

FRUTAS TARGUIST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

FRUTAS TARGUIST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنقة ال سينا اقامة 
بتهوفن ) الطابق 2 رقم )8 طنجة 

92222 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1276(2
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FRUTAS TARGUIST

توزيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

العامة  الغذائية  املواد  الحبوب، 

والخضروات.

ساحة   : االجس اعي  املقر  عنوان 

ابراهيم الروداني زنقة ال سينا اقامة 

طنجة   8( رقم   2 الطابق   ( بتهوفن 

92222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : مح د  ابقوي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 1222  : مح د  ابقوي  السيد   

بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد ابقوي مح د عنوانه(ا) )) 

زنقة عبد هللا الشصشاوني ترجيست 

)22)2 الحسي ة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد ابقوي مح د عنوانه(ا) )) 

زنقة عبد هللا الشصشاوني ترجيست 

)22)2 الحسي ة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   28 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 4455.

922I

STE CONSEIL MAROC

STE LEADER NORD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تصويت حصص

STE CONSEIL MAROC

 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME

 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

STE LEADER NORD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

سالس رقم 2 و 4 الطوابل تطوان 

تطوان 92222 تطوان املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(4227

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

ت ت   (2(2 يونيو   16 في  املؤرخ 

املصادقة على :

نهيلة الي الحي  (ة)  تصويت السيد 

أفل  من  اجس اعية  حصة   1.222

(ة)  السيد  لصائدة   حصة   1.222

يونيو   16 بساريخ  الي الحي  فدوى 

.(2(2

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
29 يوليوز  االبسدائية بسطوان  بساريخ 

2)2) تحت رقم 27)1.

926I

CCONSEILS

OUAKRIMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCONSEILS

تقاطع شارع منصور الدهبي وشارع 

ج ال الدين األفغاني مكسب رقم 1 

 kenitra ،14222 ، .و)- القنيطرة

maroc

OUAKRIMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 
سبو مركز األع ال شوب الطابق 
5 مكسب ) القنيطرة  القنيطرة  

14222 القنيطرة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
55852

 22 عقد حر مؤرخ في  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.OUAKRIMO
-1نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين .
15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 
 5 سبو مركز األع ال شوب الطابق 
مكسب ) القنيطرة  القنيطرة  14222 

القنيطرة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : واكريم   السيد حسن 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  واكريم   السيد حسن 
ت ديد  د  العربي  املغرب   127 الرقم 
القنيطرة  14222 القنيطرة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  واكريم   السيد حسن 
ت ديد  د  العربي  املغرب   127 الرقم 
القنيطرة  14222 القنيطرة  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 27 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم )52).

927I

MAROC COMPTA PLUS

 ECOLE AL HASSANIA DE

L›ENSEIGNEMENT PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

MAROC COMPTA PLUS

55 باب الثالتاء الطابق االول الشقة 
رقم ) الصقيه بن ضالح ، 22)2)، 

FKIH BEN SALAH MAROC

 ECOLE AL HASSANIA DE

L›ENSEIGNEMENT PRIVE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي ج يلة 
رقم 96 - 22)2) الصقيه بن فالح 

املغرب.

تصويت حصص
رقم السقييد في السجل السجاري 

.(929

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 غشت   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

(ة) سلمى الحسنى  تصويت السيد 

522 حصة اجس اعية من أفل 522 

حصة لصائدة  السيد (ة) ملكة مبديع 

بساريخ 8) غشت 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

فالح   بن  بالصقيه  االبسدائية 

رقم  تحت   (2(2 شتن23   22 بساريخ 

.(49/(2(2

929I

cabinet jdaini

 ABDELLAH BORJ

WAOULLOUT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيي2 نشاط الشركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

 ABDELLAH BORJ WAOULLOUT

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها االجس اعي 69 شارع 
عبد الكريم الخطابي حي اللي ون 

بركان - 62222 بركان املغرب.
تغيي2 نشاط الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7(45

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
تم تغيي2   (2(2 5) غشت  املؤرخ في 
»*ح ام و دوش  نشاط الشركة من 

ع ومي 
*كافسي2يا 

*قاعة الرياضات
*فالون حالقة 

*محل بقالة« إلى »*منعش عقاري 
*مقاولة اشغال مخسلصة او البناء 

*نقل البضائع«.
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
شتن23   27 بساريخ  ب23كان   االبسدائية 

2)2) تحت رقم 2)2)/242.

942I

مكسب املحاسبة

SOCIETE NETAFRI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

مكسب املحاسبة
12 شارع يعقوب املنصور رقم 

14/12 تطوان ، 92222، تطوان 
املغرب

SOCIETE NETAFRI SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي )1 شارع 
الحسن الثاني اقامة الح امة ع ارة 

A - 93000 تطوان املغرب.
تحويل  املقر االجس اعي للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 
.5469

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
املؤرخ في 29 يوليوز 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 
اقامة  الثاني  الحسن  شارع   1(«
تطوان   A - 92222 الح امة ع ارة 
شارع جبل   6 زنقة   51« إلى  املغرب« 
 92222  -  2 رقم   2 طابق  بويبالن 

تطوان  املغرب«.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
22 شتن23  بساريخ  االبسدائية بسطوان  

2)2) تحت رقم 868).

94(I

مركز الجبايات و املحاسبة

ANIRO SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجبايات و املحاسبة
رقم 21 الطابق الرابع ع ارة امنار ، 

86252، انزكان املغرب
ANIRO SERVICES شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار 

ادوز اسعود ايت باها امالل فصاء 
اشسوكة ايت باها  - 87122 اشسوكة 

ايت باها بيوكرى املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
(12(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ANIRO SERVICES
غرض الشركة بإيجاز : 

- بيع املنسجات الزراعية.
دوار   : االجس اعي  املقر  عنوان 
باها امالل فصاء  ايت  ادوز اسعود 
اشسوكة ايت باها  - 87122 اشسوكة 

ايت باها بيوكرى املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد ادحال عبد الح يد :  1.222 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الح يد  عبد  ادحال  السيد 

 2( رقم  شنكيط  زنقة  عنوانه(ا) 

مكرر تال23جت اكادير  82222 اكادير 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الح يد  عبد  ادحال  السيد 

 2( رقم  شنكيط  زنقة  عنوانه(ا) 

مكرر تال23جت اكادير  82222 اكادير 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   24 بساريخ  االبسدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 7)14.

942I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

GROUPE TOTAL SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجس اعي للشركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الصسح زنقة ينبع رقم )2 العيون ، 

72222، العيون املغرب

  GROUPE TOTAL SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 42 

اقامة ملباركي 5 شارع تشقند حي 

السعاون  - 72222 العيون املغرب.

تحويل  املقر االجس اعي للشركة
رقم السقييد في السجل السجاري 

.7129

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

املؤرخ في 21 شتن23 2)2) تم  تحويل  

للشركة  الحالي  االجس اعي  املقر 

شارع   5 ملباركي  اقامة   42 »رقم  من 
تشقند حي السعاون  - 72222 العيون 

محج مح د   (52 »رقم  إلى  املغرب« 
العيون     72222  - السادس العيون  

املغرب ».

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

28 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/288).

944I

املركز الجهوي لالستث ار لجهة العيون الساقية 

الح راء

SAHARA ZONE FLAYER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستث ار لجهة 

العيون الساقية الح راء

فندوق ال23يد 66)) ، 72222، 

العيون املغرب

SAHARA ZONE FLAYER شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي القدس  

تجزئة الوفاق بلوك د رقم 625) - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(7(9

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.SAHARA ZONE FLAYER

االشغال   : غرض الشركة بإيجاز 

والخدمات املخسلصة 

السجارة العامة

االست2اد  والسصدير

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

تجزئة الوفاق بلوك د رقم  القدس  

625) - 72222 العيون املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  
درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : برك  هللا  بابا  السيد 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

السيد بابا هللا برك عنوانه(ا) حي 
تجزئة الوفاق بلوك د رقم  القدس  

625) 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيد بابا هللا برك عنوانه(ا) حي 
تجزئة الوفاق بلوك د رقم  القدس  

625) 72222 العيون املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
االبسدائية بالعيون  بساريخ 6) غشت 

2)2) تحت رقم 2)/1962.
945I

STE AYAD CONSULTING SARL

SIDI BOUBKER TRANS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER ETAGE APPT
 N°7 OUJDA OUED NACHEF،

60000، OUJDA MAROC
 SIDI BOUBKER TRANS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي )) زنقة 
166 الحي الحسني - 62222 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
25517

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SIDI   : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

.BOUBKER TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغي2 وطنيا و دوليا

السصدير واالسسي2اد.
زنقة   ((  : عنوان املقر االجس اعي 

وجدة   62222  - الحي الحسني   166

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد رضوان بوفدر 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد رضوان بوفدر عنوانه(ا) 
 (( رقم   166 زنقة  الحسني  حي 

62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد رضوان بوفدر عنوانه(ا) 
 (( رقم   166 زنقة  الحسني  حي 

62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   27 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1868.

952I

BCNG

STE: EB1 SYSTEM
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: EB1 SYSTEM

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 65)،شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 الدار 

البيضاء - 2252) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471259

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE:  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.EB1 SYSTEM

اإلسسي2اد   : غرض الشركة بإيجاز 

و السصدير.

 : االجس اعي  املقر  عنوان 

 9 الطابق  الزرقطوني  65)،شارع 
رقم)9 الدار البيضاء - 2252) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

12.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

  STE:Bridgeway : الشركة 

درهم   122 بقي ة  حصة   5.222,22

للحصة .

  : البوخاري  أمين  مح د  السيد 

درهم   122 بقي ة  حصة   5.222,22

للحصة .

 STE:Bridgeway : 52 الشركة   

بقي ة 122 درهم.

السيد مح د أمين البوخاري : 52 

بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

 STE:Bridgeway الشركة 

عنوانه(ا) الدار البيضاء 2252) الدار 

البيضاء املغرب.

البوخاري  أمين  مح د  السيد 

 121 رقم  األفيل  تجزئة  عنوانه(ا) 

املح دية 2252) املح دية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

البوخاري  أمين  مح د  السيد 

 121 رقم  األفيل  تجزئة  عنوانه(ا) 

املح دية 2252) املح دية املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 8))745.

951I

 CABINET ALMY SERVICE DE LA

COMPTABILITE ET GESTION DES AFFAIRES

ديب و الخلخول مربغ

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALMY SERVICE

 SIDI MAAROUF LOT AL ZAHR

 N 4، 20450، CASABLANCA

MAROC

ديب و الخلخول مربغ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي النسيم 

ع ارة 164 الرقم 2) الطابق 4 

سيدي معروف. الدار البيضاء 

52)2) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

246555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (216 مارس   2(

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

: ديب و  اإلقسضاء ب خسصر تس يتها 

الخلخول مربغ.
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منعش   : بإيجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 

النسيم ع ارة 164 الرقم 2) الطابق 

البيضاء  الدار  معروف.  سيدي   4

52)2) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 5.222   : اح د  خلخول  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 5.222   : الديب  مح اد  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  اح د  خلخول  السيد 

رقم   (2 زنقة  القديم  سيدي مومن 

الدار البيضاء   (2(52 البيضاء   124

املغرب.

عنوانه(ا)  الديب  مح اد  السيد 

سيدي   74 رقم  الجنانات  تجزءة 

البيضاء  الدار   (2(52 معروف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  اح د  خلخول  السيد 

رقم   (2 زنقة  القديم  سيدي مومن 

الدار البيضاء   (2(52 البيضاء   124

املغرب

عنوانه(ا)  الديب  مح اد  السيد 

سيدي   74 رقم  الجنانات  تجزءة 

البيضاء  الدار   (2(52 معروف 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 18 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

مارس 216) تحت رقم 6587.

956I

FO CONSULTUNG SARL AU

SDI AND CO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

SDI AND CO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 1) ساحة 

أبو بكر الصديق رقم 8 أكدال - 

12222  الرباط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

144562

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (5

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 SDI  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AND CO

الصالحة    : بإيجاز  الشركة  غرض 

والزراعة.

عنوان املقر االجس اعي : 1) ساحة 

 - أكدال   8 رقم  الصديق  بكر  أبو 

12222  الرباط املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد الصديكي مهدي 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد الصديكي مهدي عنوانه(ا) 

 25 ع ارة   4 عن23ة  األندلس  رياض 

الرباط    12222 5 حي الرياض  شقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد الصديكي مهدي عنوانه(ا) 

 25 ع ارة   4 عن23ة  األندلس  رياض 

الرباط     12222 5 حي الرياض  شقة 

الرباط

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

يوليوز   16 بساريخ  السجارية بالرباط  

2)2) تحت رقم 427).

959I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

GROUPE TOTAL SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

رفع رأس ال الشركة

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي الصسح زنقة ينبع رقم )2 العيون ، 

72222، العيون املغرب

  GROUPE TOTAL SAHARA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 52) 

محج مح د السادس العيون  - 

72222 العيون املغرب.

رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.7129

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تم   (2(2 شتن23   21 في  املؤرخ 

قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 1.222« من  أي  درهم«   12.222«

عن  درهم«   1.222.222« إلى  درهم« 

طريق :  تحويل سندات القرض.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

28 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/288).

961I

cabinet aux services des affaires

 SAHARA SKY LUXURY
CAMP

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تصويت حصص

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 SAHARA SKY LUXURY CAMP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي 
قصرحا�صي البيض الطاوس 
الريصاني - 452)5 الريصاني 

املغرب.
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.12242

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 
ت ت   (2(2 غشت   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد (ة) ع راوي  لحسن 
167 حصة اجس اعية من أفل 222 
مح د  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

ع راوي بساريخ 5) غشت 2)2).
تصويت السيد (ة) ع راوي  لحسن 
166 حصة اجس اعية من أفل 222 
سعيد  (ة)  السيد  لصائدة   حصة 

ع راوي بساريخ 5) غشت 2)2).
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
 27 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 2)2)/45).

96(I

cabinet aux services des affaires

ELECTAFILALET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
رفع رأس ال الشركة

cabinet aux services des affaires
 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud
MAROC

 ELECTAFILALET
شركة ذات مسؤولية محدودة 
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ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 

الدخلة رفم 16 الحي الجديد ارفود - 

22))5 ارفود املغرب.
رفع رأس ال الشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.(228/7491

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تم   (2(2 غشت   18 في  املؤرخ 
قدره  ب بلغ  الشركة  رأس ال  رفع 

 12.222« أي من  درهم«   592.222«

عن  درهم«   622.222« إلى  درهم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 2)2)/41).

962I

رمزي لالستشارات

 TRANS KHALIL SAKIA EL
HAMRA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

رمزي لالستشارات

شارع 4) نون23 ع ارة ح دي ولد 

الرشيد الطابق رقم 21 شقة رقم 21 

العيون ، 72222، العيون املغرب

 TRANS KHALIL SAKIA EL

HAMRA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 
الصناعي العيون - 72222 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

2(925

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 شتن23   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 TRANS : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.KHALIL SAKIA EL HAMRA

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

ولحساب  الغي2  لحساب  البضائع 

الغي2.

• النقل وال23يد واألمسعة.

• نقل البضائع الوطنية والدولية.

• اسسي2اد وتصدير الرخام.

والدولي  املحلي  ال23ي  النقل   •

لج يع املنسجات والبضائع والبضائع 

والنقل امل23د.

والبيع  والسصدير  االسسي2اد   •

والتشغيل والسجارة الدولية وتسويق 

ج يع أنواع املنسجات والسلع ، فضال 

عن الس ثيل واالمسياز لج يع .

الحي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
العيون   72222  - العيون  الصناعي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

122.222.222 درهم، مقسم كالسالي:

 : خليل  خربوش  السيد 

122.222.22 بقي ة 1.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  خليل  خربوش  السيد 

 27 شارع عبد الكريم الخطابي رقم 
العيون   72222 العيون  الصيدة  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  خليل  خربوش  السيد 

 27 شارع عبد الكريم الخطابي رقم 
العيون   72222 العيون  الصيدة  حي 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

29 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/122).

964I

THE RGHIT POINT

THOR EXPRESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

THE RGHIT POINT
  39OMAR SLAOUI 4 ETAGE

 N°08 ، 20500، CASABLANCA
MAROC

THOR EXPRESS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجس اعي 6) محرج 
مرس السلطات الطابق 1 الشقة 2 
الدار البيضاء 2522) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
472921

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 THOR : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

.EXPRESS
السوفيل   : غرض الشركة بإيجاز 

في كل مكان باملغرب
نقل البضائع على الطرق

تسليم فائق السرعة.
عنوان املقر االجس اعي : 6) محرج 
 2 الشقة   1 مرس السلطات الطابق 
2522) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:
 122   : السيد كريم فالح الدين 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

الدين  فالح  كريم  السيد 

 ((9 تجزئة النورص رقم  عنوانه(ا) 

دار بوعزة 2522) النوافر املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

الدين  فالح  كريم  السيد 

 ((9 تجزئة النورص رقم  عنوانه(ا) 

دار بوعزة 2522) النوافر املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 18974.

965I

COMPTE A JOUR

ZELMATI

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

ZELMATI  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي القدس 

العروي - 222)6 الناظور املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.19975

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تم تعيين  17 غشت  املؤرخ في 

السيد(ة)   للشركة  جديد  مسي2 

بهطاط املهدي ك سي2 آخر

تبعا إلقالة مسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 7) غشت 

2)2) تحت رقم 2)9).

966I
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BCNG

 STE: HUMAN CAPITAL
SOURCING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 STE: HUMAN 10.000,00

SOURCING شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 BD. ,(65 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 ZERKTOUNI 9ème ETAGE N°92

20050 - الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471565

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE:  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.HUMAN 12.222,22 SOURCING

غرض الشركة بإيجاز : التشغيل.

 BD. ,(65 : عنوان املقر االجس اعي

 ZERKTOUNI 9ème ETAGE N°9(

2252) - الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

12.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

  : مقروط  غيزالن  السيدة 

12.222,22 حصة بقي ة 122 درهم 

للحصة .

 122  : مقروط  غيزالن  السيدة   
بقي ة 122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   
وفصات ومواطن الشركاء :

السيدة غيزالن مقروط عنوانه(ا) 
 6 شقة   12 ع ارة  ريسور  كولف 
بوسكورة النوافر  املدينة الخضراء 

2252) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
السيدة غيزالن مقروط عنوانه(ا) 
 6 شقة   12 ع ارة  ريسور  كولف 
بوسكورة النوافر  املدينة الخضراء 

2252) الدار البيضاء املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 29 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 745282.
967I

PLURIDIS

Q SEVEN
إعالن مسعدد القرارات

PLURIDIS
تقاطع شارع بئ2 أنزران و زنقة القائد 
األشطر ع ارة ربح A، الطابق الرابع، 
الشقة رقم 16 - املعاريف ، 2272)، 

الدار البيضاء املغرب
Q SEVEN »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقرها االجس اعي: الطابق 
األر�صي  CT1277 الحي الصناعي 
ليساسصة - 2192) الدارالبيضاء 

املغرب.
»إعالن مسعدد القرارات«

رقم السقييد في السجل السجاري: 
.(49695

ب قس�صى الج ع العام االسسثنائي 
تم اتخاذ   (219 5) شتن23  املؤرخ في 

القرارات السالية: 
قرار رقم 1: الذي ينص على مايلي: 
املصادقة على عقود هبات الحصص 
االجس اعية بين:   السيد بشي2 فالحة 
فالحة  مح د  والسيد  جهة،  من 
حصة   (52 مج وع  ه ت  والتي 
السيد بشي2 فالحة،   في حوزة  التي 
السيد ع ر فالحة من جهة، والسيد 

مج وع  ه ت  والتي  فالحة  مح د 
52) حصة التي في حوزة السيد ع ر 
من  فالحة  س ي2  السيد  فالحة، 
والتي  فالحة  مح د  والسيد  جهة، 
في  التي  حصة   (52 مج وع  ه ت 

حوزة السيد س ي2 فالحة،
قرار رقم ): الذي ينص على مايلي:  
املوافقة على اسسقالة السادة بشي2 
فالحة  وس ي2 فالحة و ع ر فالحة 
ومنحهم  الشركة  تسيي2  مه ة   من 
نهائيا ودون تحصظ عن مزاولة  إبراء 

مه ة التسيي2،
قرار رقم 2: الذي ينص على مايلي: 
في  فالحة  مح د  السيد  اسس رار 
مهام مسي2 الشركة ملدة غي2 محدودة،
قرار رقم 4: الذي ينص على مايلي: 
تغيي2 القانون األسا�صي تبعا للقرارات 
السابقة واملصادقة على تغيي2 الشكل 
القانوني للشركة التي أفبحت شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد.
وتبعا لذلك تم تعديل مقسضيات 

النظام األسا�صي السالية: 
بند رقم 6: الذي ينص على مايلي: 

املساه ة في رأس املال
بند رقم 7: الذي ينص على مايلي: 

رأس ال الشركة
على  ينص  الذي   :14 رقم  بند 

مايلي: تسيي2 الشركة
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
 22 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 18998.

968I

BCNG

STE: ELASTISIAS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: ELASTISIAS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 65)،شارع 

الزرقطوني الطابق 9 رقم)9 الدار 

البيضاء - 2252) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

471252

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 STE:  : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.ELASTISIAS

خدمات   : بإيجاز  الشركة  غرض 

اإلعالمية.

 : االجس اعي  املقر  عنوان 

 9 الطابق  الزرقطوني  65)،شارع 
رقم)9 الدار البيضاء - 2252) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   رأس ال  مبلغ 

12.222,22 درهم، مقسم كالسالي:

السيد أيوب الزوين :  12.222,22 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 السيد أيوب الزوين : 122 بقي ة 

122 درهم.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  الزوين  أيوب  السيد 
 16 77 رقم  حي موالي عبد هللا زنقة 

2252) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
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عنوانه(ا)  الزوين  أيوب  السيد 
 16 77 رقم  حي موالي عبد هللا زنقة 

2252) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 28 بساريخ  بالدار البيضاء   السجارية 

شتن23 2)2) تحت رقم 5))745.

969I

CCONSEILS

CALENDRIER AGRICOLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCONSEILS

 Avenue mohamed diouri 162

 bureau n°1 kenitra ، 14000،

kenitra maroc

CALENDRIER AGRICOLE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي 15 شارع 

سبو مركز األع ال شوب الطابق 

5 مكسب ) القنيطرة   القنيطرة  

14222  القنيطرة  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

55842

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CALENDRIER AGRICOLE

-1تاجر   : بإيجاز  الشركة  غرض 

األدوية الصالحية 

-)تجارة

-2اإلسسي2اد و السصدير .

15 شارع  عنوان املقر االجس اعي : 

الطابق  شوب  األع ال  مركز  سبو 

القنيطرة   القنيطرة     ( مكسب   5

14222  القنيطرة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : السيد مح د الطويل  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  السيد مح د الطويل  

القنيطرة   املنافرة  الع ي يين  دوار 

14222 القنيطرة  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  السيد مح د الطويل  

القنيطرة   املنافرة  الع ي يين  دوار 

14222 القنيطرة  املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم )52).

972I

COMPT NET

أكوا برا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPT NET

 27RUE CASABLANCA 2 EME

 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC

أكوا برا  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي )4 كراج 

حي السالم تجزئة لعلج  - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

255(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (2

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

أكوا   : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

برا .

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املواد  و  الطبية  شبه  مسسلزامات 

املركبة  و  الطبيعية  السج يل 

للصيدلة .

)4 كراج   : عنوان املقر االجس اعي 

 62222  - لعلج   تجزئة  السالم  حي 

وجدة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 62.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

السيد البكاي سالم  :  622 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد البكاي سالم  عنوانه(ا) حي 

السالم عوينت السراق جناح و رقم 

571 62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيدة ليلي بنسغليا عنوانه(ا) حي 

رقم  السالم عوينت السراق زنقة أ8 

11 62222 وجدة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   28 بساريخ  بوجدة   السجارية 

2)2) تحت رقم 1882.

971I

BRICKITY

بريكيتي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BRICKITY

 LOT 1081 RUE 4 N°13 HAY

 RIAD RTE DE SEFROU FES،

30080، FES MAROC

بريكيتي شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي تجزئة 

1281 زنقة 4 رقم 12 حي الرياض 

طريق فصرو - 22282 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62272

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (219 غشت   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

اإلقسضاء ب خسصر تس يتها : بريكيتي.

أشغال   : بإيجاز  الشركة  غرض 

البناء و أشغال مسنوعة.

تجزئة   : االجس اعي  املقر  عنوان 
الرياض  حي   12 رقم   4 زنقة   1281

طريق فصرو - 22282 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.222 الشركة:   رأس ال  مبلغ 

درهم، مقسم كالسالي:

والعائلية  الشخصية  األس اء   -

وفصات ومواطن الشركاء :

السيد يحياوي يوسف عنوانه(ا) 
حي   9 رقم   4 زنقة   1281 تجزئة 

فاس   22282 الرياض طريق فصرو 

املغرب.

مح د  وزاني  شاهدي  السيد 

2 شارع  اقامة تيسي2 شقة  عنوانه(ا) 

فاس   22262  81 موالي رشيد رقم 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األس اء 

ومواطن مسي2ي الشركة:

السيد يحياوي يوسف عنوانه(ا) 

حي   9 رقم   4 زنقة   1281 تجزئة 

فاس   22282 الرياض طريق فصرو 

املغرب

مح د  وزاني  شاهدي  السيد 

2 شارع  اقامة تيسي2 شقة  عنوانه(ا) 

فاس   22262  81 موالي رشيد رقم 

املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   (8 بساريخ  بصاس   السجارية 

219) تحت رقم 19/)115.

97(I

cabinet aux services des affaires

 SAHARA SKY LUXURY

CAMP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسي2 جديد للشركة

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

  SAHARA SKY LUXURY CAMP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

حا�صي البيض الطاوس الريصاني - 

452)5 الريصاني املغرب.

تعيين مسي2 جديد للشركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.12242

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

2)2) تم تعيين  5) غشت  املؤرخ في 

السيد(ة)  للشركة  جديد  مسي2 

تبعا  آخر  ك سي2  مح د  ع راوي 

لقبول اسسقالة املسي2.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالرشيدية   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 2)2)/45).

972I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

GROUPE TOTAL SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الصسح زنقة ينبع رقم )2 العيون ، 
72222، العيون املغرب

  GROUPE TOTAL SAHARA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 52) 
محج مح د السادس العيون - 

72222 العيون املغرب .
تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري 
.7129

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 
ت ت   (2(2 شتن23   21 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تصويت السيد (ة) منصور  ملباركي   
أفل  من  اجس اعية  حصة   822
لال  (ة)  السيد  1.222 حصة لصائدة  
شتن23   28 بساريخ  االدري�صي   املامية  

.(2(2
منصور   (ة)  السيد  تصويت 
من  اجس اعية  حصة   (22 ملباركي  
السيد  لصائدة   حصة   1.222 أفل 
28 شتن23  بساريخ  فوزية   املودن   (ة) 

.(2(2
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   
28 شتن23  االبسدائية بالعيون  بساريخ 

2)2) تحت رقم 2)2)/288).

975I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 RIMAL ALJANOUB
MULTISERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم 1) شارع االمي2 موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
 RIMAL ALJANOUB

MULTISERVICES

  شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي الحي 
الصناعي شارع الحزام رقم 29 
العيون  - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
2(555

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   28
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 RIMAL : اإلقسضاء ب خسصر تس يتها

. ALJANOUB MULTISERVICES
نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 
تجارة   - الغي2  لحساب  البضائع 

املسالشيات - خدمات عامة .
الحي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 29 رقم  الحزام  شارع  الصناعي 

العيون  - 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
  : امدكل   الوهاب  عبد  السيد 
درهم   122 بقي ة  حصة   1.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
امدكل   الوهاب  عبد  السيد 
شارع  الصناعي  الحي  عنوانه(ا) 
 72222 العيون    29 رقم  الحزام 

العيون  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
امدكل   الوهاب  عبد  السيد 
شارع  الصناعي  الحي  عنوانه(ا) 
 72222 العيون    29 رقم  الحزام 

العيون  املغرب.

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالعيون  بساريخ 27 غشت 

2)2) تحت رقم 1828.

976I

COMPTE A JOUR

AZ.MED REDA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

AZ.MED REDA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي حي 

عاريض 1 زنقة)2 رقم 1) - 222)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

(2415

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   (7

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.AZ.MED REDA

تصدير   : بإيجاز  الشركة  غرض 

السج يلية   . واسسي2اد املواد الغذائية 

و مواد السنظيف..

حي   : االجس اعي  املقر  عنوان 
 6(222 - (1 1 زنقة)2 رقم  عاريض 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد جواد عزوزي :  522 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
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522 حصة    : السيد ع ر عزوزي 

بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  عزوزي  جواد  السيد 
 (5 رقم   6 س  بلوك  عاريض  ديار 

222)6 الناظور املغرب.

عنوانه(ا)  عزوزي  ع ر  السيد 
الناظور   6(222  88 زنقة   1 عريض 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  عزوزي  جواد  السيد 
 (5 رقم   6 س  بلوك  عاريض  ديار 

222)6 الناظور املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بالناضور  بساريخ 11 غشت 

2)2) تحت رقم 694).

977I

ABA GESTION SARLAU

SOCIÉTÉ CHAD FOOD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 28

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

Société CHAD FOOD شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي رقم 28 

شارع مح د الخامس الطابق 2 

مكسب 12 - 22222 فاس املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62621

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (6

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.Société CHAD FOOD

غرض الشركة بإيجاز : اسسي2اد و 

تصدير.
 28 رقم   : عنوان املقر االجس اعي 

 2 الطابق  الخامس  مح د  شارع 

مكسب 12 - 22222 فاس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : املجلخ  طارق  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  املجلخ  طارق  السيد 

تجزئة رياض الياس ين رقم )4 طريق 

عين الشقف  22222 فاس املغر ب .

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  املجلخ  طارق  السيد 

تجزئة رياض الياس ين رقم )4 طريق 

عين الشقف  22222 فاس املغر ب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

شتن23   28 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 271).

978I

CABINET ESSADKIA

YOUSHUILE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET ESSADKIA

 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt

maroc

  YOUSHUILE

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي دوار اوالد 
علي بن عبو ج اعة مسسك ار  - 
65452 العيون سيدي ملوك  

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 
1182

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 
 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

. YOUSHUILE
 : بإيجاز  الشركة  غرض 
 FABRICANT DE CONSERVES
 ALIMENTAIRES OU DE

.CONFITURES
عنوان املقر االجس اعي : دوار اوالد 
 - مسسك ار   ج اعة  عبو  بن  علي 
65452 العيون سيدي ملوك  املغرب 

.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:
 1.222   : السيد لحسن حنيني  

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
عنوانه(ا)  السيد لحسن حنيني  
ج اعة  عبو  بن  علي  اوالد  دوار 
سيدي  العيون   65452 مسسك ار  

ملوك املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  السيد لحسن حنيني  
ج اعة  عبو  بن  علي  اوالد  دوار 
سيدي  العيون   65452 مسسك ار  

ملوك املغرب 

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

االبسدائية بساوريرت  بساريخ 24 شتن23 

2)2) تحت رقم 21).

982I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

RICH TOP PLANT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI

SARL AU

الطابق الثالث شارع عالل ابن عبد 

هللا رقم )2 الريش ، 422)5، الريش 

املغرب

RICH TOP PLANT  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي قصر 

اسروتو سيدي عياد  الريش - 

422)5 الريش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

  (459

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
تم إعداد القانون   (2(2 غشت   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 RICH  : ب خسصر تس يتها  اإلقسضاء 

. TOP PLANT

انشاء   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بيع االشجار و   ، الحدائق  و افالح 

االشغال املخسلصة.

قصر   : االجس اعي  املقر  عنوان 

اسروتو سيدي عياد  الريش - 422)5 

الريش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد بركاوي سعيد :  22) حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .
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السيد بركاوي ح يد :  22) حصة 
بقي ة 122 درهم للحصة .

 (22   : رشيدة  بركاوي  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 (22   : زينب  داود  بن  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

 (22   : حصيظة  بركاوي  السيدة 
حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  
وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  سعيد  بركاوي  السيد 
املسي2ة  حي  زغلول  سعد  زنقة   26

422)5 الريش املغرب.
عنوانه(ا)  ح يد  بركاوي  السيد 
14 زنقة الهدى حي الشالي شارع  رقم 
بيوكرى   87(22 العربي  املغرب 

املغرب.
السيدة بركاوي رشيدة عنوانه(ا) 
 (21 28 شقة  ) ع ارة  اقامة ستيليا 

بنسركاو 82222 اكادير املغرب.
السيدة بن داود زينب عنوانه(ا) 
 87(22 ترست   حي  النصر  ع ارة 

بيوكرى املغرب.
السيدة بركاوي حصيظة عنوانه(ا) 
املسي2ة  حي  زغلول  سعد  زنقة   26

422)5 الريش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:
عنوانه(ا)  سعيد  بركاوي  السيد 
املسي2ة  حي  زغلول  سعد  زنقة   26

422)5 الريش املغرب
باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 
21 شتن23  االبسدائية ب يدلت  بساريخ 

2)2) تحت رقم 128.

981I

FOGHAL GESTION SARL AU

FOGHA PLUS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

 FOGHA PLUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 MAG 1 وعنوان مقرها اإلجس اعي

 N°11 BLOC C HAY ZOUAGHA

HAUT  - 30020 فاس املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
رقم السقييد في السجل السجاري : 

62522

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 يونيو   (4

املسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

املحدودة بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FOGHA PLUS

بيع   : بإيجاز  الشركة  غرض 

بالسقسيط مواد النظافة - املصاوضة.

 MAG 1  : عنوان املقر االجس اعي 

 N°11 BLOC C HAY ZOUAGHA

HAUT  - 222(2 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

السيد الصغالي يونس :  422 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

السيد الصغالي ع اد :  422 حصة 

بقي ة 122 درهم للحصة .

 (22   : مح د  الصغالي  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)   يونس  الصغالي  السيد 
 222(2 بلوك س حي زواغة   51 رقم 

فاس املغرب.

عنوانه(ا)  ع اد  الصغالي  السيد 
زواغة    كريو  حي   8 زنقة   51 رقم 

2)222 فاس املغرب.

عنوانه(ا)   مح د  الصغالي  السيد 
 222(2 بلوك س حي زواغة   51 رقم 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)   يونس  الصغالي  السيد 

 222(2 بلوك س حي زواغة   51 رقم 

فاس املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

غشت   18 بساريخ  بصاس   السجارية 

2)2) تحت رقم 1991.

98(I

ACCOUNTAX MAROC

CBO NORTH SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تصويت حصص

ACCOUNTAX MAROC

 Rue  de liberté  3ème étage, ,12

 Appt n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

CBO NORTH SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجس اعي املنطقة 

الحرة بوخالف بطنجة، مركز 

األع ال، تجرئة 42أ، الطابق الثاني، 

مكسب رقم 4)ب،  92292 طنجة 

املغرب.

تصويت حصص

رقم السقييد في السجل السجاري -.

ب قس�صى الج ع العام اإلسسثنائي 

ت ت   (2(2 ماي   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مارتو  باتريك  (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   622

22).1 حصة لصائدة  السيد (ة) علي 

حاملو بساريخ 7) ماي 2)2).

مارتو  باتريك  (ة)  السيد  تصويت 

أفل  من  اجس اعية  حصة   622

22).1 حصة لصائدة  السيد (ة) جاك 

بودي بساريخ 7) ماي 2)2).

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم   

غشت   (5 بساريخ  بطنجة   السجارية 

2)2) تحت رقم 28)22).

984I

o.b.compta

CHIGRI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

o.b.compta

161 شارع مح د الديوري ع ارة ب 

رقم 22 ، 14222، القنيطرة املغرب

CHIGRI TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي زنقة 14 

حي الصصاء رقم 1228 - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

559(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 غشت   (8

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.CHIGRI TRANS

نقل   : بإيجاز  الشركة  غرض 

املسسخدمين.

 14 زنقة   : عنوان املقر االجس اعي 

 14222  -  1228 رقم  الصصاء  حي 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : ايوب  الشكري  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :
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عنوانه(ا)  ايوب  الشكري  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  ايوب  الشكري  السيد 

القنيطرة 14222 القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

تحت   - بساريخ  االبسدائية بالقنيطرة  

رقم -.

985I

rif etudes

 STE MEDETERANIAN INOX

ET TRAVAUX DIVERS

SARL AU 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

rif etudes

املركب املنهي. حي باريو حدوا رقم 

املحل 12 الحسي ة ، 222)2، 

الحسي ة املغرب

 STE MEDETERANIAN INOX

 ET TRAVAUX DIVERS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد(في طور السصصية)

وعنوان مقرها اإلجس اعي املركب 

املنهي حي باريو حدوا رقم املحل 

27 الحسي ة  - 222)2 الحسي ة 

املغرب .

حل شركة

رقم السقييد في السجل السجاري 

.1867

الوحيد  الشريك  قرار  ب قس�صى 

تقرر   (2(2 غشت   (4 في  املؤرخ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 STE الوحيد  الشريك  ذات 

 MEDETERANIAN INOX ET

  TRAVAUX DIVERS SARL AU

مبلغ رأس الها 22.222 درهم وعنوان 

حي  املنهي  املركب  اإلجس اعي  مقرها 

الحسي ة    27 باريو حدوا رقم املحل 

نتيجة  املغرب   الحسي ة   2(222  -

ل : ضياع رأس املال الشركة  بحيث 

الشركة في  التس كن في هده الحالة  

االسس رار..

املركب  السصصية ب  و حدد مقر 

املحل  رقم  حدوا  باريو  حي  املنهي 

الحسي ة   2(222  - الحسي ة    27

املغرب. 

و عين:

و  القوري  كريم   السيد(ة) 

عنوانه(ا) 26 زنقة القاهرة الحسي ة 

ك صصي  الحسي ة املغرب    2(222

(ة) للشركة.

وعند اإلقسضاء الحدود املصروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املسعلقة بالسصصية : -

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالحسي ة   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 497.

986I

CABINET KHACHIM

FDOUDA TRAV SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT MABROUKA BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

FDOUDA TRAV SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجس اعي محل ) 

رقم 67 بئ2 الرامي الجنوبية - 14222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

رقم السقييد في السجل السجاري : 

55829

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  

تم إعداد القانون   (2(2 يوليوز   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األسا�صي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

بامل يزات السالية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  مسبوعة  الشركة  تس ية 

 : تس يتها  ب خسصر  اإلقسضاء 

.FDOUDA TRAV SARL AU

مخسلف   : بإيجاز  الشركة  غرض 

أشغال البناء العامة.

 ( محل   : عنوان املقر االجس اعي 

رقم 67 بئ2 الرامي الجنوبية - 14222 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 122.222 مبلغ رأس ال الشركة:  

درهم، مقسم كالسالي:

 1.222   : فرين  بوشتى  السيد 

حصة بقي ة 122 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األس اء   -  

وفصات ومواطن الشركاء :

عنوانه(ا)  فرين  بوشتى  السيد 

 14222 بئ2 الرامي الجنوبية   67 رقم 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األس اء   

ومواطن مسي2ي الشركة:

عنوانه(ا)  فرين  بوشتى  السيد 

 14222 بئ2 الرامي الجنوبية   67 رقم 

القنيطرة املغرب

باملحك ة  القانوني  اإليداع  تم 

 27 بساريخ  بالقنيطرة   االبسدائية 

شتن23 2)2) تحت رقم 7)5).

987I
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املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
ملف  رقم : 9882)1

حساب رقم : 9621
تصويت االفل السجاري

فوت
وح ان  ابراهيم  املرحوم  ورثة 

وهم:

وح ان الحسين، وح ان عث ان، 

وح ان  الرح ان،  عبد  وح ان 

وح ان  العيد،  أو  بال  �صي  الخضي2، 

وح ان  خديجة،  وح ان  فاط ة، 

هنية.

لصائدة

 CAFE LE COURTOIS شركة 

بالسجل  واملسجل   SARL AU

السجاري تحت رقم 455227.

املعد  السجاري  االفل  تصويت 

 54 بالدارالبيضاء،  الكائن  ملقهى، 

واملسجل  السكساني،  حسن  شارع 

رقم  تحت  السجاري  بالسجل 

.424568

السعرضات  فان  وبذلك 

باملحك ة  الضبط  ب كسب  تسجل 
السجاري  السجل  مكسب  السجارية 

يوما   15 أجل  داخل  بالدارالبيضاء 

املوالي للنشرة االولى والثانية.

النشرة الثانية 
عن رئيس كسابة الضبط

4 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : )988)1

حساب رقم : )962

تصويت مج وع حقوق املشاعة

فوت :

الحامل  رضوان  بنور  السيد 

.BE544126 للبطاقة الوطنية رقم

لصائدة :

الحامل  يوسف  العراقي  السيد 

.BE744488 للبطاقة الوطنية رقم

الحامل  فيصل  العراقي  السيد 

.BE814559 للبطاقة الوطنية رقم

مج وع الحقوق املشاعة 8)62/1 

بالدار  الكائن  السجاري  األفل  في 

البيضاء، 25، شارع مرس السلطان، 

واملسجل بالسجل السجاري تحت رقم 

.427172

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 

السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 

بالدار  السجاري  السجل  مكسب 

عشر  خ سة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية 
عن رئيس كسابة الضبط

5 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 9888)1

حساب رقم : 9725

بيع أفل تجاري

الحامل  وح ان  الحسين  السيد 

.B46646 للبطاقة الوطنية رقم

لصائدة :

الحامل  شصعاوي  نبيل  السيد 

.BH122258 للبطاقة الوطنية رقم

املعد  السجاري  األفل  مج وع 

لبيع املالبس الجاهزة الكائن بالدار 

درب  املومن  عبد  زنقة   44 البيضاء 

السجاري  بالسجل  واملسجل  البلدية 

رقم 6)2711.

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 

السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 

بالدار  السجاري  السجل  مكسب 

عشر  خ سة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية 
رئيس كسابة الضبط

6 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : )989)1
حساب رقم : 9724

بيع أفل تجاري
باعت :

الحاملة   الدويب  نجاة  السيدة 
.BJ(1(46 للبطاقة الوطنية رقم

لصائدة :
الحاملة  االبراهيمي  هند  السيدة 

.AA6(99 للبطاقة الوطنية رقم
في  امل ثل  السجاري  األفل  بيع 
فيدلية مس اة »فيدلية العيون«، 
الكائنة بالدار البيضاء، زنقة كل ي ة، 
رقم 625 واملسجل بالسجل السجاري 

تحت رقم 142842.
تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 
بالدار  السجاري  السجل  مكسب 
عشر  خ سة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة الثانية 
عن رئيس كسابة الضبط

7 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 9894)1
حساب رقم : 9752
هبة لألفل السجاري

ورثة ع ر تازي وهم :
الحاملة   تازي  ملياء  السيدة 

.BE679(78 للبطاقة الوطنية رقم
الحاملة   برادة  بهية  السيدة 

.B(9(5( للبطاقة الوطنية رقم
الحامل  تازي  مح د  السيد 

.BE759894 للبطاقة الوطنية رقم
لصائدة :

الحاملة  تازي  سلمى  السيدة 
.BE6848(5 للبطاقة الوطنية رقم

في  امل ثل  السجاري  األفل  بيع 
 PHARMACIE« مس اة  فيدلية 
بالدار  الكائنة   ،»MERCURE
 (RUE PONT A البيضاء، 
بالسجل  واملسجل   ،MOUSSON

السجاري تحت رقم 9574)1.

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 
بالدار  السجاري  السجل  مكسب 
عشر  خ سة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية 

عن رئيس كسابة الضبط

8 مكرر

املحك ة السجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 9896)1
حساب رقم : 9828
بيع األفل السجاري

الحامل  بوتكرة  سعيد  السيد 
.BJ58248 للبطاقة الوطنية رقم

لصائدة :
الحاملة  ط اس  نوال  السيدة 

.BE757759 للبطاقة الوطنية رقم
ملقهى  املعد  السجاري  األفل  بيع 
تحت شعار TASSILA، الكائنة بالدار 
 1 زنقة   ( البيضاء، حي موالي رشيد 
)6، واملسجل بالسجل السجاري  رقم 

تحت رقم )26215.
تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 
السجارية  باملحك ة  الضبط  ب كسب 
بالدار  السجاري  السجل  مكسب 
عشر  خ سة  أجل  داخل  البيضاء 

يوما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة الثانية 

عن رئيس كسابة الضبط

9 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أفل السجاري

ملف رقم : 2/121)2)
حساب رقم : 164)

في مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�صى 
ب راكش  ومسجل   (2(2 يوليو   14
السيد  باع   (2(2 يوليو   (( بساريخ 
بطاقسه  الع راني  هشام  موالي 
الساكن   EE197(56 رقم  الوطنية 
بباب الخ يس بين املعافر رقم 4)) 
مراكش ج يع األفل السجاري الكائن 
مراكش واملعد   1(44 رقم   1 باالفاق 
لبيع املشروبات بالسقسيط واملسجل 

 II.  -  إعالنات قضائية
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بالسجل السجاري باملحك ة السجارية 
بج يع   117276 ب راكش تحت رقم 
ب بلغ  واملعنوية  املادية  عنافره 

42.222) درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كسابة الضبط

10 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
بيع أفل السجاري

ملف رقم : )2/12)2)
حساب رقم : 171)

 ب قس�صى العقد العرفي املؤرخ في
ب راكش  املسجل   (2(2 يوليو   6
بساريخ 14 يوليو 2)2) كناش 24844 
 (2(2/226(( أمر باسسخالص رقم 

توفيل رقم 14895.
باع :

السيد عبد الغني موحد بن ع ر، 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.E14(6(( رقم
عنق  تاغزوت  بباب   : سكناه 

الج ل رقم 18 مراكش.
ع ر،  بن  زريب  العربي  للسيد 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.E49665 رقم
رقم  تاشصين  بن  تجزئة   : سكناه 

876 مراكش.
لل سجر  السجاري  األفل  ج يع 
السيد  طريق  بالقصور  الكائن 
املخصص  مراكش،   12 الي اني رقم 
الجلدية  السقليدية  املنسوجات  لبيع 
بالسقسيط املقيد بالسجل باملحك ة 
 55(98 السجارية ب راكش تحت رقم 

بث ن قدره 422.222 درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
عن رئيس كسابة الضبط

11 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش

عقد تصويت الحق في الكراء
ملف رقم : 2/122)2)

حساب رقم : )17)

مؤرخ  توثيقي  عقد  ب قس�صى 

في  مسجل   ،(2(2 مارس   12 بساريخ 

مراكش تحت املراجع السالية كناش 

باسسخالص  أمر   ،(8725 املداخيل 

86)5) توفيل األداء 11799.

باع السيد بولودان عبد هللا بن 

املدني،  بنت  فاط ة  والدته  اح د، 

املزداد بساريخ 1972 جنسيسه مغربي، 

مهنسه تاجر، حالسه العائلية متزوج، 

الساكن بدوار موالي جعصر رقم )2) 

أورير،  أيت  غياث  هللا  عبد  سيدي 

لبطاقة  الحامل  مراكش،  الحوز، 

.JE52922 السعريف رقم

فكري«  »عبدو  املس اة  للشركة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد، رأس الها 122.222 

االجس اعي  مقرها  الكائن  درهم، 

السكنية  للدار  السصلي  بالطابق 

سيبع،  تسلطانت  تجزئة   ،212 رقم 

مراكش واملسجلة بالسجل السجاري 

تحت  ب راكش  السجارية  باملحك ة 

رقم 122121، رقم السعريف الضريبي 

791419)4 التي ي ثلها السيد فكري 

عبد الرحيم بن ابراهيم، والدته رقية 

بنت مح اد، املزداد بساريخ فاتح يناير 

1975، جنسيسه مغربي، مهنسه تاجر، 

الساكن  متزوج،  العائلية  حالسه 

سيبع،   212 رقم  بسجزئة تسلطانت، 

السعريف  لبطاقة  الحامل  مراكش، 

.E518872 رقم

له  الراجع  الكراء  في  الحق  باع 

بسجزئة  الكائن  السجاري  املحل  في 

سيبع  مكرر،   44 الحي الصناعي رقم 

علي،  بن  يوسف  سيدي  الوسطى، 

مراكش املسخذ محال ملباشرة أنشطة 

بالسجل  مسجل  وغي2  تجارية، 

السجاري بسصريح البائع.

بث ن إج الي قدره 422.222 درهم 
تم اإلبراء منه في العقد.

 على دائني السيد بولودان عبد هللا 
أعاله  املذكورة  البائع  اح د  بن 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
ب راكش، داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر (15) من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

12 مكرر

املحك ة السجارية ب راكش
تقديم أفل تجاري حصة في شركة

ملف رقم : 2/124)2)
حساب رقم : 177)

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�صى 
22 يونيو 2)2)، ومسجل في مراكش 
قدمت   ،(2(2 يوليو   (2 بساريخ 
الحاملة  مقدمي،  سارة  السيدة 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
بالسعادة  والساكنة   BJ(9226(

ع ارة 18 رقم 1 مراكش.
 PH GUENNOUN لشركة 
االجس اعي  مقرها  الكائن   NAKHIL
النخيل   129 رقم  كنون  تجزئة  في 
ج يع  السأسيس  طور  في  مراكش، 
بسجزئة  الكائن  السجاري  األفل 
مراكش  النخيل   129 رقم  كنون 
بالسجل  واملسجل  لصيدلية  واملعد 
املادية  عنافره  بج يع  السجاري 
واملعنوية كحصة في شركة قوم ب بلغ 

1.222.222 دره ا.
فعلى دائني مقدم الحصة املذكورة 
إلى  بسصريحاتهم  يسقدموا  أن  أعاله 
باملحك ة  السجاري  السجل  قسم 
السجارية ب راكش داخل أجل يبسدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينسهي في 
اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن الثاني

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

13 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
إعالن عن بيع أفل تجاري

ملف رقم : 2/125)2)

في  مؤرخ  عرفي  عقد   ب قس�صى 

باع السيد نور الدين   (219 أبريل   9

السعريف  لبطاقة  الحامل  اليوبي، 

للسيد  راء   (944(9 رقم  الوطنية 

لبطاقة  الحامل  القريش،  كريم 

السعريف الوطنية رقم 722)16 زاي، 

الساكن ب ركز والد الزباير، تازة.

بج يع  السجاري  والحق  األفل 

 86 برقم  الكائن  لل حل  عنافره 

بث ن  مكناس،  حي أكدال،   ،1 مكرر 

قدره 1.622.222 درهم.

بساريخ  عليه  التشطيب   وتم 
السجاري  السجل  من   (219 ماي   (

رقم 87528.

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  أن توضع 

السجارية ب كناس داخل أجل خ سة 

فدور  تاريخ  من  يوما   (15) عشر 

النشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط املحك ة 

السجارية ب كناس

56 مكرر

املحك ة السجارية ب كناس

ملف رقم : 2/126)2)
إعالن عن بيع أفل تجاري

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى 

عبد  السيد  باع   (219 ماي   (9

لبطاقة  الحامل  الخشاعي،  الرحيم 

دال   9(5(( الوطنية رقم  السعريف 

للسيد كريم القريش الحامل لبطاقة 

722)16 زاي  السعريف الوطنية رقم 

الساكن ب ركز والد الزباير تازة األفل 

عنافره  بج يع  السجاري  والحق 

حي   ( مكرر   86 لل حل الكائن برقم 

 142.222 أكدال مكناس بث ن قدره 

 (( درهم وتم التشطيب عليه بساريخ 
السجاري  السجل  من   (219 أكسوبر 

رقم 89974.
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لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  أن توضع 
السجارية ب كناس داخل أجل خ سة 
النشرة  تاريخ فدور  من  يوما  عشر 

الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس  كسابة الضبط
املحك ة السجارية ب كناس

57 مكرر

املحك ة السجارية ب كناس
ملف رقم : 2)2)/127

بيع أفل تجاري
ب قس�صى عقد عدلي مؤرخ بساريخ 
العدالن  تلقاه   (2(2 ف23اير   (2
واإلدري�صي  الصاللي  مح د  ساسيوي 
بن  كزولي  مح د  السيد  باع  علي 
لبطاقة الحامل  علي  بن  الحسن 
دال  رقم  الوطنية  السعريف   
 12( برقم  والساكن   18169
مكناس  اكوراي  طريق   ( الصحراء 
للسيد عزيز الزهراوي الحامل لبطاقة 
السعريف الوطنية رقم دال 226)62 
السعيدية  كاريان   127 والساكن ب 
السجاري  األفل  ج يع  مكناس 
سوق   1( برقم  الكائن  للدكان 
مكناس  القدي ة  املدينة  السرايرية 
والذي كان مسجل بالسجل السجاري 
التشطيب  وتم   (4212 رقم  تحت 
بث ن   (2(2 يونيو   17 بساريخ  عليه 
درهم.  ((5.222 قدره  إج الي 
لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  أن توضع 
السجارية ب كناس داخل أجل خ سة 
النشرة  تاريخ فدور  من  يوما  عشر 

الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس  كسابة الضبط
املحك ة السجارية ب كناس

58 مكرر

املحك ة السجارية ب كناس
ملف رقم : 2/128)2)

بيع أفل تجاري
ب قس�صى عقد توثيقي لبيع أفل 
 (2(2 يوليو   (2 و   2 بساريخ  تجاري  

باع السادة :

القاطنة  عباد،  خديجة  السيدة 

بالعيون الحي الحسني شارع بئ2 نزران 
لبطاقة  الحاملة   25 رقم   (2 زنقة 

.BE 475789 السعريف الوطنية رقم

القاطن  عباد،  املهدي  السيد 

بصرنسا والجاعل محل إقامة باملغرب 
العسكري  الحي  البساتين  ب كناس 
لبطاقة  الحامل   ،44 رقم   (1 زنقة 

.BE 642952 السعريف الوطنية رقم

القاطنة  السيدة ع ارية س اللي، 
العسكري  الحي  البساتين  ب كناس 
لبطاقة  الحاملة   ،44 رقم   (1 زنقة 

.B 122845 السعريف الوطنية رقم

القاطنة  عباد،  بشرى  السيدة 
الزيراوي  شارع   198 البيضاء  بالدار 

لبطاقة  الحاملة   (2 شقة   ( طابق 

.BE 54462( السعريف الوطنية رقم

القاطن  عباد،  فوزية  السيدة 

بصرنسا والجاعل محل إقامتها باملغرب 
العسكري  الحي  البساتين  ب كناس 
لبطاقة  الحاملة   ،44 رقم   (1 زنقة 

 BE 4(9(98 السعريف الوطنية رقم 

بصصتهم ورثة السيد الحسين عباد.

جزولي  إدري�صي  رضوان  للسيد 

القاطن ب كناس توالل رياض توالل 

1 رقم 522 الحامل لبطاقة السعريف 

.CD 2728(4 الوطنية رقم

ب كناس  الكائن  السجاري  األفل 

 21 زنقة  العسكري  الحي  البساتين 
واملسجل بالسجل السجاري   21 رقم 

تحت رقم 872)6 بث ن إج الي قدره 

152.222 درهم والذي تم التشطيب 

عليه من أجل الوفاة بساريخ 2) يوليو 

.(2(2

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  أن توضع 

السجارية ب كناس داخل أجل خ سة 

النشرة  تاريخ فدور  من  يوما  عشر 

الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس  كسابة الضبط

املحك ة السجارية ب كناس

59 مكرر

املحك ة السجارية ب كناس
ملف رقم : 2/129)2)

بيع أفل تجاري
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
األسساذ محرز الولجي موثق ب كناس    
مارس  و9   (2(2 ف23اير   (2 بساريخ  
السعدي  مها  اآلنسة  باعت   (2(2
زنقة   16 شقة   5 بع ارة  الساكنة 
القنيطرة مكناس والحاملة للبطاقة 

الوطنية رقم دال 968186.
إلى السيد نبيل السك وتي الساكن 
4 شارع الكار  28 شقة رقم  بالع ارة 
الحامل  مكناس  الجديدة  املدينة 
للبطاقة الوطنية رقم سين 179612.
الساكن  البقالي  مني2  السيد  وإلى 
السيندا  السكة  تجزئة   7 برقم 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  والحامل 

رقم سين 182542.
الكائن  السجاري  األفل  ج يع 
أنتسراب  زنقة   6 ع ارة   4 برقم 
مكناس الشامل ملساحة خ سة مت2 
السجاري  بالسجل  واملسجل  مربع 
باملحك ة ب كناس تحت رقم 492)9 
درهم   1(2.222 قدره  بث ن  وذلك 

واملقس ة كالسالي :
الث ن  املادية  للعنافر  بالنسبة 
وبالنسبة  درهم   42.222 قدره 
قدره  الث ن  املعنوية  للعنافر 

82.222 درهم.
لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 
باملحك ة  الضبط  بكسابة  أن توضع 
السجارية ب كناس داخل أجل خ سة 
النشرة  تاريخ فدور  من  يوما  عشر 

الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس  كسابة الضبط

املحك ة السجارية ب كناس

60 مكرر

املحك ة السجارية ب كناس
ملف رقم : 2/112)2)

بيع أفل تجاري
تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�صى 
موثق  ارش ون  مصطصى  األسساذ 
 (2(2 يناير   (7 بساريخ   ب كناس،  
 18 2)2) مسجل بساريخ  و1) ف23اير 

مارس 2)2) :

بوقشاشة  هشام  السيد  باع 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
بحي  الساكن   558672 دال  رقم 

السعدية رقم 97) ب م ع مكناس.

الحامل  فرد  رشيد  والسيد 

دال  رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

 99 7 ع ارة  الساكن شقة   411861

إقامة آسية الخي2 م ع مكناس للسيد 

لبطاقة  الحامل  البقالي  الدين  نور 

 685(62 السعريف الوطنية رقم س 

الدريوش   ( السعادة  بحي  والساكن 

الناظور.

والسيد عبد االاله أوشن الحامل 

س  رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

والساكن عين الزهرة دوار   628597

األفل ج يع  الدريوش  ساتن  ابن 

الكائن ب كناس ع ارة  السجاري   

فاس  طريق  الصباح  إقامة   1(

رقم  السجاري  بالسجل  واملسجل 

شراكة  إطار  في  و)8465   84654

درهم.  822.222 بث ن  فعليه 

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  أن توضع 

السجارية ب كناس داخل أجل خ سة 

النشرة  تاريخ فدور  من  يوما  عشر 

الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس  كسابة الضبط

املحك ة السجارية ب كناس

61 مكرر

املحك ة السجارية ب كناس

ملف رقم : 2/111)2)
بيع أفل تجاري

تلقاه  توثيقي  عقد  ب قس�صى 

موثق  السرغيني  علي  األسساذ 

ب كناس،  بساريخ  17 و8) يوليو يناير 

2)2) باع السيد مح د اشرو الحامل 

ب ت و رقم D418694 والسيد عزيز 

 D4(27(4 اشرو الحامل ب ت و رقم

والسيد حصيظ اشرو الحامل ب ت و 
 51 الساكنين برقم   D7(2645 رقم 

تجزئة االس اعيلية 62 ح س س م ب 

ع هللا مكناس.



11983 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2)) 

للسيد مح د افهض الحامل ب 

 12 الساكن ب   D72798( ت و رقم 

درب باسيدي الزيسون مكناس ينوب 

الحامل  افهض  مزيان  السيد  عنه 

S12912ب وجب وكالة  ب ت و رقم 

موثقة بساريخ 2) أغسطس 219).

اسسع ال  ذا  السجاري  األفل 

االس اعيلية  ب كناس  الكائن  مقهى 
زيسون تحت اسم مقهى   51  - ن   62

 72118 اوشرو تحت الرقم السحليلي 

درهم   622.222 قدره  إج الي  بث ن 

موزعة كاآلتي :

العنافر املادية : 122.222 درهم.

 522.222  : املعنوية  العنافر 

درهم,

لذلك فإن ج يع السعرضات يجب 

باملحك ة  الضبط  بكسابة  أن توضع 

السجارية ب كناس داخل أجل خ سة 

النشرة  تاريخ فدور  من  يوما  عشر 

الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس  كسابة الضبط

املحك ة السجارية ب كناس

62 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
شعبة معالجة فعوبة املقاولة

ملف تسوية قضائية

لشركة د.م تيليكوم

ملف رقم : 2/4)2)

إشعار
عن  الصادر  الحكم  ب قس�صى 

بساريخ  بالرباط  السجارية   املحك ة 
السجاري  امللف  في   (2(2 يوليو   (9

 عدد )7/)219/822) حكم عدد 19 

بالرباط  السجارية  املحك ة  قضت 

بصسح مسطرة التسوية القضائية في 

حق شركة د.م تيليكوم ذات السجل 

الكائن مقرها   81669 السجاري رقم 

االجس اعي زنقة واد املخازن الع ارة 

19 الشقة 5 أكدال، الرباط.

وتعيين السيدة ليلى عبو قاضية 

سي يل  فباح  والسيدة  منسدبة 

قاضية منسدبة بالنيابة.

فلكي  ادريس  السيد  وتعيين 
إقامة  جناء  زنقة  والكائن  سنديكا 
إسك شقة رقم 1 قطاع 9 حي الرياض 
عن  السوقف  تاريخ  وتحديد  الرباط 
لهذا  السابقة  شهرا   18 في  الدفع 

الحكم.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  السصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تسض ن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابسداء  شهرين  أجل 
مع  الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  ت ديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج امل لكة 
2)7 من   ،584 املغربية طبقا لل واد 

مدونة السجارة.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

2

املحك ة السجارية بالرباط
شعبة معالجة فعوبة املقاولة

ملف تصصية قضائية
لشركة كري كو كونصكسيون

ملف رقم 2/4)2)
إشعار

عن  الصادر  الحكم  ب قس�صى 
بساريخ بالرباط   املحك ةالسجارية 
السجاري  امللف  في   (2(2 يوليو   (9

رقم 2/8222/17)2).
حكم رقم 18.

قضت املحك ة السجارية بالرباط 
القضائية  السصصية  مسطرة  بصسح 
كونصكسيون  كري كو  شركة  حق  في 
لدى  السجاري  بالسجل  املسجلة 
رقم  تحت  بسال  االبسدائية  املحك ة 

.921
بحي   : االجس اعي  مقرها  الكائن 
 1( الشيخ املصضل زنقة مديونة رقم 

الطابق الثاني سال.
فباح  سي يل  السيدة  وتعيين 
ج يلة  والسيدة  منسدبا  قاضيا 

السعدي نائبة عنها.
العلوي  رشيد  السيد  وتعيين 
ع ليات  بتسيي2  مكلصا  سنديكا 
لل قاولة القضائية   السصصية 
أكدال  البطاني  زنقة   11  : والكائن 

الرباط.

وتحديد تاريخ السوقف عن الدفع 
في الث انية عشر شهرا السابقة لساريخ 

هذا الحكم.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسنديك  بديونهم  السصريح 
املبالغ  ض ن قائ ة موقعة تسض ن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وذلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابسداء  شهرين  أجل 
مع  الرس ية  بالجريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  ت ديد 
إلى الدائنين القاطنين خارج امل لكة 
املغربية طبقا لل واد 584، 2)7، من 

مدونة السجارة.
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

3

املحك ة السجارية بالرباط
ملف رقم : )2/2)2)
حساب رقم :  )64)

الطرف األول :
بطاقة  رقم  عرجي،  نعي ة 
السعريف الوطنية A(1((18 مغربية 

الجنسية.
للطرف الثاني :

البطاقة  رقم  حاجي  اح د 
 G489497 الوطنية  السعريف 
السجاري  األفل  الجنسية  مغربي 
الرباط   : العنوان  املجوهرات  بيع 
رقم   (79 شارع مح د الخامس رقم 

السجل السجاري 92262.
ب صحلة  السعرضات  وسسقبل 
السجارية  باملحك ة  السجاري  السجل 
15 يوما من فدور  بالرباط إلى غاية 

اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كسابة الضبط

46 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
 ملف تصويت أفل تجاري

عن طريق البيع
ملف عدد : 2)2)/275.

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 
مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  أنه 

السيدة  باعت   ،(2(2/27/(8 في 

لبطاقة  الحاملة  ابواملاني  فض ة 

 K11144( عدد  الوطنية  السعريف 

والساكنة بطنجة حي لال شافية زنقة 
14 رقم 7 واملسجلة بالسجل السجاري 

مج وع   ،491(( بطنجة تحت عدد 

رقم  بطنجة  الكائن  السجاري  األفل 

الحي الجامعي طريق املطار زياتن،   (

وهو عبارة عن محل ينشط في مجال 

والوراقة  السجارية  خدمات  تقديم 

املرخصة،  السجائر  وبيع  والنسخ 

لصائدة السيد ابراهيم املنوار الحامل 

رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

األفل  قي ة  وحددت   ،K469852

السجاري موضوع البيع في مبلغ إج الي 

قدره 52.222 (خ سون ألف ) درهم.

السعرضات  ج يع  فإن  وعليه 

تقدم بكسابة الضبط بهذه املحك ة 

15 يوما ابسداء من تاريخ  داخل أجل 

وما   84 للصصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة السجارة.

النشرة األولى

209 مكرر

املحك ة السجارية بطنجة

ملف تقديم أفل تجاري كحصة في 
شركة طور السأسيس

ملف عدد : 2)2)/276.

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  أنه 

عبد  السيد  قدم   ،(2(2/27/(2

لبطاقة  الحامل  زعري  الح يد 

 G12972 عدد  الوطنية  السعريف 

أبريل   9 ساحة  بطنجة  والساكن 
بالسجل  واملسجل   2( رقم   1947

 ،4494 السجاري بطنجة تحت عدد 

 2( بطنجة  الكائن  السجاري  أفله 

ساحة 9 أبريل 1947 الذي هو عبارة 

في  شركة  في  كحصة  فيدلية  عن 

 Grande مس اة  السأسيس  طور 

 pharmacie moderne de Tanger

 .SARL AU
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وبناء على تقرير مراقب الحصص 

تم  فقد   ،(2(2/27/(2 في  املؤرخ 

تقييم األفل السجاري املذكور بقي ة  

مليون  عشرة  (إحدى   11.822.222

وث ان ائة ألف) درهم.

السعرضات  ج يع  فإن  وعليه 

تقدم بكسابة الضبط بهذه املحك ة 

15 يوما ابسداء من تاريخ  داخل أجل 

وما   84 للصصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة السجارة.

النشرة األولى

210 مكرر

املحك ة السجارية بطنجة

 ملف تصويت أفل تجاري
عن طريق البيع

ملف عدد : 2)2)/278.

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

بطنجة  السجارية  باملحك ة  الضبط 

في  مؤرخ  عرفي  عقد  ب قس�صى  أنه 

مح د  السيد  باع   ،(2(2/28/24

السعريف  لبطاقة  الحامل  اكروح 

والساكن   K296886 عدد  الوطنية 

 5 رقم   5 زنقة  السون�صي  بطنجة حي 

بطنجة  السجاري  بالسجل  واملسجل 

األفل  مج وع   ،76526 تحت عدد 

السجاري الكائن بطنجة شارع موالي 

)، وهو  8) رقم املحل  اسلي ان رقم 

لصائدة  ومقشدة،  ملبنة  عن  عبارة 

السيد يوسف اللريني الحامل لبطاقة 

 ،K189911 رقم  الوطنية  السعريف 

السجاري  األفل  قي ة  وحددت 

في مبلغ إج الي قدره  البيع  موضوع 

ألف)  وخ سون  (مائسان   (52.222

درهم.

السعرضات  ج يع  فإن  وعليه 

تقدم بكسابة الضبط بهذه املحك ة 

15 يوما ابسداء من تاريخ  داخل أجل 

وما   84 للصصل  طبقا  الثاني  النشر 

يليه من مدونة السجارة.

النشرة األولى

211 مكرر

املحك ة السجارية بطنجة
ملف رقم : 2)2)/279

ملف تصويت أفل تجاري
عن طريق البيع

كسابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط باملحك ة السجارية بطنجة، 
أنه ب قس�صى عقد عرفي مؤرخ في )1 
نرجس  السيدة  باعت   (2(2 يونيو 
ابن الناس الحاملة لبطاقة السعريف 
والساكنة   K(52(76 رقم  الوطنية 
رقم  العهد  ولي  األمي2  شارع  بطنجة 
السجاري  بالسجل  واملسجلة   129
مج وع   ،71142 رقم  بطنجة تحت 
األفل السجاري الكائن بطنجة شارع 
18 واملخصص لبيع  ابن تومرت رقم 
قرقاش  األزهار لصائدة السيدة سناء 
الوطنية  السعرف  لبطاقة  الحاملة 
رقم K254125 وحددت قي ة األفل 
السجاري موضوع البيع في مبلغ إج الي 
قدره 5.222) خ سة وعشرون ألف 

درهم.
السعرضات  ج يع  فإن  وعليه 
تقدم بكسابة الضبط بهذه املحك ة 
15 يوما ابسداء من تاريخ   داخل أجل 
وما   84 النشرة الثانية طبقا للصصل 

يليه من مدونة السجارة.
النشرة األولى

عن رئيس  كسابة الضبط
اإلمضاء : خدبجة فراجي

212 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكسب السجل السجاري
ملف رقم : 2/128)2)

حساب خصو�صي رقم :  1562
 تصويت أفل تجاري

السوثيقي  العقد  ب قس�صى 
فوتت   ،(2(2 يونيو   (9 في  املؤرخ 
الحاملة  رشيدة  نديم  السيدة 
رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 
السجاري  األفل  ج يع   ،J94648
لحضانة السعليم األولي الكائن برقم 
حي  األول  الحسن  شارع  غزالي   74
بالسجل  واملسجل  أكادير  الداخلة 
بأكادير  السجارية  باملحك ة  السجاري 
السيدة لصائدة   62712 رقم  تحت 

 وئام فاتح الحاملة لبطاقة السعريف 

الوطنية رقم G486591، وذلك بث ن 

إج الي قدره 122.222 درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كسابة 

أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط  ب كسب  تسجل  السعرضات 

املحك ة السجارية بأكادير داخل أجل  

15 يوما املوالية للنشرة الثانية طبقا 

من مدونة   124 و   84 و   82 لل واد 

السجارة.

النشرة األولى
تحت ج يع السحصظات

رئيس مصلحة كسابة الضبط

مح د كهساني

213 مكرر

املحكمة االبتدائية ببركان
إعالن عن بيع أفل تجاري

ب قس�صى عقد رسمي تلقاه األسساذ 

املصطصى حليب موثق ب23كان بساريخ 

لحسن  السيد  باع   ،(2(2 يوليو   6

دخي�صي بن مي ون، بطاقة السعريف 

حي  الساكن   FA164579 الوطنية 

بركان   92 رقم   22( املقاومة الزنقة 

يوسف  السيد  وكيله  بواسطة 

دخي�صي بن مي ون، بطاقة السعريف 

بحي  الساكن   FA124294 الوطنية 

بركان،   12 رقم   287 املقاومة الزنقة 

لبيع  محل  عن  عبارة  تجاري  أفل 

كائن  للسقسيط،  الجاهزة  املالبس 

 ،81 بحي بوكراع زنقة ابن رشد رقم 

 2742( سجل السحليلي رقم  بركان، 

بث ن 152.222 درهم.

إلى السيد عبد الكريم الصاللي بن 

الوطنية  السعريف  بطاقة  سعيد، 

FE17(22 الساكن بالعثامنة املركز، 

بركان.

هذا وتقبل السعرضات داخل أجل 

خ سة عشر يوما من تاريخ النشرة 

الثانية.

النشرة الثانية

14 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
بيع أفل تجاري

ملف رقم : )/2)2)
حساب رقم : 2)))

 (2 في  مؤرخ  عقد  ب قس�صى 
ومسجل بأزيالل بساريخ   (2(2  يوليو 
عبد  السيد  باع   (2(2 يوليو   (8
لبطاقة  الحامل  اخريض،  النافر 
 I524979 رقم  الوطنية  السعريف 
الساكن بحي أزيالل القديم بأزيالل، 
الحامل  لصائدة السيد عزيز بنيحيا، 
.I46855( لبطاقة السعريف الوطنية رقم
الكائن  السجاري  األفل  ج يع 
لبيع  واملعد  بأزيالل،  الصرح  بحي 
بالسجل  واملسجل  الجاهزة  املالبس 
 1(76( رقم  تحت  السجاري 
بأزيالل،  االبسدائية  باملحك ة 
واملعنوية،  املادية  عنافره  بج يع 
درهم.  62.222 ونهايسه  قدره  ب بلغ 
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 
بأزيالل داخل أجل يبسدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينسهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخامس عشر من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة الثانية
15 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكسب السجل السجاري
إشهار بيع أفل تجاري
ملف رقم : 2/28)2)
حساب رقم : 1)6)

مض ن  العدلي  العقد  ب قس�صى 
بكناش األمالك رقم 5أ صحيصة 159 
 (2(2 يونيو   17 بساريخ   126 عدد 
5) ف23اير  واملسجل بالعرائش بساريخ 
باع السيد مح د بن اح د   ،(2(2
تعريصه  بطاقة  ابورك،  مح د  بن 
الوطنية رقم JE(84829 سكناه مركز 
اداي تزنيت، للسيد رضوان بن اح د 
تعريصه  بطاقة  الحراق،  مح د  بن 
الوطنية رقم LA42728 سكناه شارع 
العرائش، ج يع   11 الزرقطوني رقم 
األفل السجاري لل حل الكائن بشارع 
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عقبة بن نافع رقم 69 العرائش الذي 
الخصيصة  املأكوالت  بيع  في  يسسغل 
من   16292 رقم  تحت  مسجل 
السجاري  للسجل  السحليلي  السجل 
باملحك ة االبسدائية بالعرائش بج يع 

عنافره واملادية واملعنوية.
تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 
االبسدائية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 
السجاري  السجل  مكسب  بالعرائش 
يوما املوالية للنشرة   15 داخل أجل 

الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

16 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه بن 
صالح

ملف بيع رقم 2/44)2)
بيع أفل تجاري

بواسطة  املحرر  العقد  ب قس�صى 
بهيئة املحامي  خاطرو  مح د   ذ. 
بساريخ اإلمضاء  مصحح  مالل   بني 
ومسجل بساريخ   (2(2 أغسطس   1(
19 أغسطس 2)2) بإدارة التسجيل، 
البو عبيدي فالح  السيد   باع 
للبطاقة  الحامل  امح د  بن 
بحي  الساكن   V9786 رقم  الوطنية 
الصقيه  (1 رقم  الصران  زنقة   الصرح 
بن فالح للسيدين حكيم العطاوي 
بن مح د الحامل للبطاقة الوطنية 
رقم IB(45299 والساكن بحي الصرح 
بن  الصقيه   (1 رقم  الصران  زنقة 
فالح ومح د البو عبيدي بن مح د 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
السجاري  األفل   ،IB11(991 رقم 
مح د  شارع  اإلداري  بالحي  الكائن 
الغذائية  املواد  لبيع  املعد  الخامس 
السجاري  بالسجل  واملقيد  والسجائر 
بن  بالصقيه  االبسدائية  باملحك ة 
بج يع   497( رقم  تحت  فالح 
عنافره املادية واملعنوية بث ن قدره 

422.222 درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 
السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 
بالصقيه بن فالح داخل أجل يبسدئ 

من تاريخ نشر اإلعالن األول وينسهي في 

اليوم الخامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.

النشرة األولى
اإلمضاء : طلحة عبد الغاني

4 مكرر

 املحك ة االبسدائية بالصقيه 

بن فالح
شعبة السجل السجاري

ملف رقم : 2/42)2)
إعالن عن تقديم أفل تجاري

كحصىة في شركة
مصحح  عرفي  عقد  ب قس�صى 

 (2(2 مارس   12 بساريخ  اإلمضاء 

واملسجل بساريخ 9 يوليو 2)2) بإدارة 

قدم  فالح  بن  بالصقيه  التسجيل 

السيد عالم رشيد الحامل للبطاقة 

الساكن  ))IB (48ـ  رقم  الوطنية 

مكرر ساحة ولي العهد حي   2 بالرقم 

لشركة  فالح  بن  الصقيه  القواسم 

شركة   ESPACE ALEM SARL AU

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

السأسيس.  في طور  الوحيد  الشريك 

مقرها االجس اعي الرقم مكرر 2 ساحة 

بن  الصقيه  القواسم  حي  العهد  ولي 

املقيد  السجاري  فالح ج يع األفل 

باسجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

 8644 بالصقيه بن فالح تحت رقم 

بج يع عنافره املادية واملعنوية والتي 

)2481.2) درهم. قومت بث ن قدره 
فعلى دائني مقدم األفل السجاري 

املذكور أعاله أن يسقدموا بسعرضاهم 

إلى قسم السجل السجاري باملحك ة 

داخل  بن فالح  بالصقيه  االبسدائية 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يبسدئ  أجل 

األول وينسهي في اليوم الخامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

بساريخ  فالح  بن  بالصقيه  حرر   

فاتح أغسطس 2)2).

النشرة الثانية
طلحة عبد الغاني

63 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع أفل تجاري

ملف رقم 2/11)2)

حساب رقم 14826

ب قس�صى عقد موثق من طرف ذة. 

 (2(2 مارس   5 إلهام زاوي مؤرخ في 

باع   (2(2 17 مارس  ومسجل بساريخ 

 MAZOIR ABDELLATIF السيد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 
 FATINE إلى السيد   (1(956M رقم 

لبطاقة  الحاملة   ABDELLATIF

 M(78122 رقم  الوطنية  السعريف 

 (18(4 مج وع األفل السجاري رقم 

 KISSARIAT NAHON ب  الكائن 

فيه  املزاول   N°29 EL JADIDA

 MARCHAND DE TISSUE« نشاط

وذلك حسب   »DE QUALITE FINE

الشروط والكيصية املذكورة في العقد.

تقبل  السعرضات  فإن  وعليه 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

من  يوما   15 أجل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة الثانية.

النشرة الثانية
املشرف على مصلحة السجل السجاري

142 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
بيع أفل تجاري

ملف البيع رقم 2/12)2)

حساب رقم 15259

في  مؤرخ  موثق  عقد  ب قس�صى 

بساريخ  ومسجل   (2(2 يوليو   ((

السيد حصيظ  باع   (2(2 يوليو   (7

السعريف  لبطاقة  الحامل  بوفي2ي 

إلى السيد   M(2(52( الوطنية عدد 

لبطاقة  الحامل  جواد  القادر  عبد 

 B418126 عدد  الوطنية  السعريف 

 RDC : فرع األفل السجاري الكائن ب

 LOT TAHA IMM 7 HAY SALAM

.EL JADIDA

نشاط  فيه  املزاول 

.RESTAURATEUR A LA CARTE

والكيصية  الشروط  وذلك حسب 

املذكورة في العقد.

تقبل  السعرضات  فإن  وعليه 

االبسدائية  باملحك ة  الضبط  بكسابة 

من  يوما   15 أجل  داخل  بالجديدة 

تاريخ النشرة السالية.

النشرة الثانية
املشرف على مصلحة السجل السجاري

146 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
تقديم ج يع العنافر من أفول 
ثابسة وأفول منقولة من طرف 
شخص طبيعي لصائدة شخص 

معنوي
مسجلة بالسجل السجاري رقم 

12(15

ملف عدد 2/87)2)

حساب 5779

منجز  رسمي  تقرير  ب قس�صى 

 CHAHBI ADVISOY طرف  من 

 COMMISAIRE AUX COMPTES

فإن   ،(2(2 مارس   ( بساريخ  منجز 

السيد مصطصى فارس، مغربي راشد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

مالل،  ببني  الساكن   IA17627 رقم 

شركة  في  كحصة  املحل  قدم  قد 

ج يع العنافر املنقولة وكذا ج يع 

لصائدة  الخافة  الثابسة  العنافر 

الشركة  وهذه   HANDLIFE شركة 

رقم  السجاري  بالسجل  مسجلة 

.12(15

وقد تم تقويم العنافر املذكورة 

أعاله في مبلغ إج الي قدره : 222.222 

درهم.

تقديم  األخي2   هذه  دائني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكسب السجل السجاري 

باملحك ة االبسدائية ببني مالل داخل 

املوالية  يوما   15 يسعدى  ال  أجل 

للنشرة الثانية.

النشرة الثانية
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

143 مكرر
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املحك ة االبسدائية ببني مالل
بيع أفل تجاري

ملف رقم 2/88)2)
حساب رقم )587

مصادق  عرفي  عقد  ب قس�صى 
عليه بساريخ 9) مارس 216) ومسجل 
 (216 أبريل   18 بساريخ  مالل  ببني 
 1( بساريخ  مسجل  ملحق  وعقد 
السيدان مح د  فإن   ،(2(2 مارس 
حسونة،  الرحيم  وعبد  حسونة 
العالء  أبو  الساكنان شارع  مغربيان 
بني   6 رقم  خليصة  الحاج  تجزئة 
السجاري  بالسجل  مسجالن  مالل 
17974 رقم  تحت  املحك ة   بهذه 
 و 6)181 قد تنازال عن ج يع األفل 
السجاري الكائن بزنقة أمغالة الرقم 
18 بني مالل واملسسع ل ك حل لبيع 
املالبس بالسقسيط لصائدة مصطصى 
حسونة مغربي راشد الحامل لبطاقة 
 ،I(82472 رقم  الوطنية  السعريف 
قدره  مبلغ  في  البيع  ث ن  حدد  وقد 

122.222 درهم.
تقديم  األخي2   هذه  دائني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكسب السجل السجاري 
باملحك ة االبسدائية ببني مالل داخل 
املوالية  يوما   15 يسعدى  ال  أجل 

للنشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

144 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
إعالن عن تقديم أفل تجاري 

كحصة في شركة
ملف رقم : )2/1)2)
حساب رقم : 862))

الطرف األول :
البطاقة  رقم  عالوي،  سناء 
السعريف الوطنية : )A22298 مغربي 

الجنسية.
الطرف الثاني :

 PHARMACIE EL شركة 
MENZEH SALE SARL AU مسي2ها 
مغربية  عالوي،  سناء   : القانوني 
الجنسية، مقرها االجس اعي رقم 51، 
شارع املسي2ة، بالد بن داوود، بطانة، 

سال.

األفل السجاري : فيدلية.

51، شارع املسي2ة،  العنوان : رقم 

بالد بن داوود، بطانة، سال.

رقم السجل السجاري : 8)221.

ب صلحة  السعرضات  وتسسقبل 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

بسال إلى غاية خ سة عشر (15) يوما 

من فدور اإلعالن الثاني.

اإلعالن الثاني
رئيس مصلحة السجل السجاري

145 مكرر

املحكمة االبتدائية بتاونات

ملف رقم : 2/65)2)

حساب خاص : 8276

عقد بيع أفل تجاري
ب قس�صى عقد توثيقي ذ.ة كساني 

بصاس  مؤرخ  بصاس  موثقة  مجيدة 

واملسجل   (2(2 أغسطس   5 بساريخ 

 (2(2 سبس 23  فاتح  بساريخ  بصاس 

رح ة  البوزيدي  السيدة  باعت 

ورثة  عن  ونيابة  نصسها  عن  أفالة 

املبارك مح د الساكنة بشارع مح د 

 STAFANA لشركة  تاونات  الخامس 

واد  االجس اعي  مقرها   SARL AU

تاونات األفل  الساحل طريق فاس 

واد  تاونات  املسسغل  السجاري 

السواحل طريق فاس.

السجاري  بالسجل  واملسجل 

بساونات تحت رقم 4754.

حسب الشروط املنصوص عليها 

بعقد البيع.

وتقبل السعرضات بكسابة الضبط 

داخل  بساونات  االبسدائية  باملحك ة 

15 خ سة عشر يوما  أجل ال يسعدى 

ابسداء من النشرة الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس  كسابة الضبط

اإلمضاء : رشيد بوسسة

5 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مكسب السجل السجاري
إعالن ببيع أفل تجاري

إن رئيس مصلحة كسابة الضبط 

باملحك ة االبسدائية بسطوان. تطبيقا 

مدونة  من   82 الصصل  ملقسضيات 

السجارة القانون رقم 19-95.

الذي  الرسم  ب قس�صى  أنه  يعلن 

موثق  الخراز  هشام  األسساذ  تلقاه 

بسطوان بساريخ 2) و 5) ماي 219)، 

الحامل  الوالنتي  ع ر  السيد  باع 

 : رقم  الوطنية  السعريف  لبطاقة 

)L17(25 لصائدة كل من السيد ع ر 

السعريف  لبطاقة  الحامل  السخريصة 

الوطنية رقم L166287 والسيد ع ر 

إس اعيل السخريصة الحامل لبطاقة 

 L614592  : رقم  الوطنية  السعريف 

للثاني،   %20 لألول و   %30 بحسب 

املشاعة  الحقوق  ج يع  وذلك 

تقليدي  ملطعم  السجاري  باألفل 

 »ZAINOUNA« معروف تحت شعار

بسطوان  الكائن  باملحل  املسسغل 

واملسجل  شارع الجيش امللكي،   155
بالسجل السجاري   (8(56 تحت رقم 

وذلك  بسطوان  االبسدائية  باملحك ة 

وحقوقه  ومنافعه  عنافره  بكافة 

املادية واملعنوية.

ب صلحة  السعرضات  وسسقبل 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

يوما من   15 بسطوان وذلك إلى غاية 

فدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

رئيس مصلحة كسابة الضبط

اإلمضاء : عبد السالم قايقاي

47 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي زم
إعالن عن تقديم أفل تجاري 

كحصة في شركة
ملف رقم : 2/16)2)

املؤرخ  العرفي  العقد  ب قس�صى 

واملصحح   (2(2 أغسطس   17 في 

اعنيبة  السيد  طرف  من  االمضاء 

 ،(2(2 أغسطس   18 بساريخ  بنداود 

بنداود،  اعنيبة  السيد  عرض 
زم،  وادي  الشهداء  زنقة   2 مغربي، 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  والحامل 
 TRAITEUR لشركة   Q7172 رقم 

مقرها   الكائن   AURUM SARL AU

الشهداء  شارع   2 بالرقم  االجس اعي 

وادي زم، األفل السجاري املخصص 

بالسجل  واملسجل  مقهى  السسغالل 

رقم  تحت  املحك ة  بهذه  السجاري 

والواقع  السحليلي  بالسجل   5828

زم  وادي  الشهداء،  شارع   2 بالرقم 

الذكر. السالصة  بالشركة  كحصة 

تسجل  السعرضات  فإن  وبذلك 

ب كسب الضبط باملحك ة االبسدائية 

بوادي زم داخل أجل خ سة عشر 

النشرة  تاريخ فدور  من  يوما   (15(

الثانية.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

208 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي
بيع أفل تجاري
س / ت : 17944

ملف رقم : 5)127

من  و84   82 لل ادتين  تطبيقا 

عقد  وب قس�صى  السجارة،  مدونة 

األسساذة  طرف  من  محرر  توثيقي 

سوسن سعد املؤرخ في 1) أغسطس 

6) أغسطس  2)2) واملسجل بساريخ 

2)2) بآسصي.

باع السيد سعيد كرضام الساكن 

تجزئة ا ب س حي   8 الرقم  بآسصي 

 PHARMACIE الجديدة  املدينة 
للسيدة امينة الحنجري   GARDAM
 7 زنقة   16 بالرقم  بآسصي  الساكنة 

تجزئة الوزاني حي املستشصى، مج وع 

عنافره  بج يع  السجاري  األفل 

 4 بالرقم  الكائنة  واملعنوية  املادية 

كزولة  سبت  البيضاء  الدار  طريق 
السجاري  بالسجل  واملسجلة  آسصي 

الشروط  حسب   17944 رقم  تحت 

ث ن  البيع،  بعقد  عليها  املنصوص 

قدره 52.222) درهم.



11987 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2)) 

البائع أن يسعرضوا  يجوز لدائين 

أجل  داخل  البيع  ث ن  أداء  على 

أقصاه 15 يوما بعد النشر الثاني لهذا 

مض ونة  رسالة  بواسطة  اإلعالن 

أو بإيداع هذا  مع اإلشعار بالسوفل، 

السعرض مقابل وفل بكسابة الضبط 

يبين  أن  ويجب  املحك ة،  بهذه 

مبلغ  البطالن  طائلة  تحت  السعرض 

الدين وأسبابه واملوطن املخسار داخل 

دائرة املحك ة.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كسابة الضبط

214 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعيون
بيع أفل تجاري

مؤرخ  عرفي  بيع  عقد  ب قس�صى 

السيدة  باعت   (2(2 يوليو   2 في 
لبطاقة  الحاملة   الشيخي  رباب 

 SH129116 رقم  الوطنية  السعريف 
السجاري  لألفل  املالكة  بصصتها 

الرقم  ذات   ETS MADES PRIVE

52628 لصائدة شركة  االيضاحي رقم 

 L’UNIVERS DU SAVIR POUR

 L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

املحك ة  بسجالت  املسجلة   PRIVE

 RC18767 رقم  تحت  االبسدائية 

وامل لوكة   (216 مارس   22 بساريخ 

للسيدة رباب الشيخي ب وجب عقد 

االبسدائية  باملحك ة  مسجل  إراثة 

 1(1 عدد   4( رقم  حصظ  ب ذكرة 

الوفية  بصصتها   74 صحيصة 

للشركة  الشرعيين  للورثة  الشرعية 

ب وجب رسم وكالة مسجلة ب ذكرة 
صحيصة   ((9 رقم   84 رقم  الحصظ 

199 وفل 1/199).

املسسغل  السجاري  األفل  كافة 

ب دينة العيون حي موالي رشيد شارع 

بالسجل  واملسجل  العيون  القدس 

تحت  االبسدائية  باملحك ة  السجاري 

رقم RC52628 من السجل السحليلي 

ورقم 66)2 من السجل الت2تيبي.

فعلى دائني البائع املذكور أعاله   

قسم  الى  بسعرضاتهم  يسقدموا  أن 

السجل السجاري باملحك ة االبسدائية 

األول  اإلعالن  تاريخ  من  بالعيون 

وينسهي في اليوم (15) الخامس عشر 

من نشر االعالن الثاني.

النشرة األولى
رئيسة مصلحة كسابة الضبط بالنيابة

حيدرا فاتحة

215 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء
 املؤسسات املضرة والغي2 املالئ ة 

أو الخطي2ة من الدرجة األولى

بحث حول الكشف عن املنافع 

واملضار

ان بحثا حول الكشف عن املنافع 

سيصسسح  واحدا  شهرا  مدته  واملضار 

 (2(2 سبس 23   (1 تاريخ  من  ابسداء 

موالي القروية  الج اعة   ب كاتب 

 عبد هللا وذلك بناء على الطلب املقدم 

من طرف شركة أفريقيا غاز الكائن 

الكنان  ابن  زنقة  االجس اعي  مقرها 

الدار   (545 ص.ب  السبع،  عين 

البيضاء وذلك قصد طلب الت2خيص 

الطاقة  وتوسيع  تهيئة  أجل  من 

البت2ول  تعبئة غاز  االسسعابية ملركز 

على البقعة األرضية   (GPL) السائل 

بدوار   28/5(61( ذات املطلب رقم 

القروية  الج اعة  الغضبان،  أوالد 

موالي عبد هللا إقليم الجديدة.

هذا ويوجد ملف البحث ب كاتب 

هللا  عبد  موالي  القروية  الج اعة 

يه ه  ملن  عليه  االطالع  ي كن  حيث 

الع ل  أوقات  خالل  وذلك  األمر 

اإلداري.
املدير الجهوي للسجهيز والنقل واللوجيستيك

لجهة الدار البيضاء سطات

97

وزارة السجهيز والنقل واللوجستيك 

واملاء

املديرية اإلقلي ية للسجهيز والنقل 

واللوجستيك بالدار البيضاء
تحديد امللك العام البحري

ما بين مسجد الحسن الثاني 

وسيدي عبد الرح ان السابع 

لج اعة الدار البيضاء، دائرة أنصا - 

ع الة مقاطعات الدار البيضاء أنصا، 

جهة الدار البيضاء سطات

من الوتد 21 إلى الوتد 22

إعالن عن إجراء بحث ع ومي

قرار املدير االقليمي للسجهيز والنقل 

رقم   : البيضاء  بالدار  واللوجستيك 

م.ت.م.ع.م/ت.م.ع.ب/2)/)22)   :

الذي   (2(2 سبس 23   2 بساريخ 

من ابسداء  سيجرى،   ب قسضاه 

 (7 غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8

بشأن  بحث ع ومي   ،(2(2 أكسوبر 
مشروع تحديد امللك العام البحري 

الثاني  الحسن  مسجد  بين  ما 

وسيدي عبد الرح ان السابع لج اعة 

ع الة   - أنصا  دائرة  البيضاء،  الدار 

جهة  أنصا،  البيضاء  الدار  مقاطعات 

 21 سطات من الوتد  الدار البيضاء 

ملف  يوضع  وسوف   22 الوتد  إلى 

أنصا  دائرة  ب كاتب  الع ومي  البحث 

البيضاء  الدار  مقاطعات  ع الة   -

أنصا، ملدة شهر واحد لسلقي مالحظات 

وتصريحات من يه هم األمر.

98

وزارة السجهيز والنقل واللوجستيك 

واملاء

املديرية اإلقلي ية للسجهيز والنقل 

واللوجستيك بالدار البيضاء
تحديد امللك العام البحري

ما بين مسجد الحسن الثاني 

وسيدي عبد الرح ان السابع 

لج اعة الدار البيضاء، دائرة أنصا - 

ع الة مقاطعات الدار البيضاء أنصا، 

جهة الدار البيضاء سطات

من الوتد 22 إلى الوتد 55

إعالن عن إجراء بحث ع ومي

قرار املدير االقليمي للسجهيز والنقل 

رقم   : البيضاء  بالدار  واللوجستيك 

م.ت.م.ع.م/ت.م.ع.ب/2)/)21)   :

الذي   (2(2 سبس 23   2 بساريخ 

من ابسداء  سيجرى،   ب قسضاه 

 (7 غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8

بشأن بحث ع ومي   ،(2(2 أكسوبر 

 مشروع تحديد امللك العام البحري 

الثاني  الحسن  مسجد  بين  ما 

وسيدي عبد الرح ان السابع لج اعة 

ع الة   - أنصا  دائرة  البيضاء،  الدار 

جهة  أنصا،  البيضاء  الدار  مقاطعات 

 22 سطات من الوتد  الدار البيضاء 

ملف  يوضع  وسوف   55 الوتد  إلى 

أنصا  دائرة  ب كاتب  الع ومي  البحث 

البيضاء  الدار  مقاطعات  ع الة   -

أنصا، ملدة شهر واحد لسلقي مالحظات 

األمر. يه هم  من  وتصريحات 

99

وزارة السجهيز والنقل واللوجستيك 

واملاء

املديرية اإلقلي ية للسجهيز والنقل 

واللوجستيك بالدار البيضاء

تحديد امللك العام البحري

ما بين مسجد الحسن الثاني 

وسيدي عبد الرح ان السابع 

لج اعة الدار البيضاء، دائرة أنصا - 

ع الة مقاطعات الدار البيضاء أنصا، 

جهة الدار البيضاء سطات

من الوتد 55 إلى الوتد 62

إعالن عن إجراء بحث ع ومي

قرار املدير االقليمي للسجهيز والنقل 

رقم   : البيضاء  بالدار  واللوجستيك 

م.ت.م.ع.م/ت.م.ع.ب/2)/2)2)   :

الذي   (2(2 سبس 23   2 بساريخ 

من ابسداء  سيجرى،   ب قسضاه 

غاية إلى   (2(2 أكسوبر   فاتح 

ع ومي  بحث   ،(2(2 أكسوبر   21

العام  امللك  تحديد  مشروع  بشأن 

البحري ما بين مسجد الحسن الثاني 

وسيدي عبد الرح ان السابع لج اعة 

ع الة   - أنصا  دائرة  البيضاء،  الدار 

جهة  أنصا،  البيضاء  الدار  مقاطعات 

 55 سطات من الوتد  الدار البيضاء 

ملف يوضع  وسوف   62 الوتد  إلى 

البحث الع ومي ب كاتب دائرة أنصا   

البيضاء  الدار  مقاطعات  ع الة   -

أنصا، ملدة شهر واحد لسلقي مالحظات 

وتصريحات من يه هم األمر.

100

وزارة السجهيز والنقل واللوجستيك 

واملاء

املديرية اإلقلي ية للسجهيز والنقل 

واللوجستيك بالدار البيضاء

تحديد امللك العام البحري

ما بين مسجد الحسن الثاني 

وسيدي عبد الرح ان السابع 

لج اعة الدار البيضاء، دائرة أنصا - 

عالة مقاطعات الدار البيضاء أنصا، 

جهة الدار البيضاء سطات

من الوتد 62 إلى الوتد 82

إعالن عن إجراء بحث ع ومي

قرار املدير االقليمي للسجهيز والنقل 

رقم   : البيضاء  بالدار  واللوجستيك 

م.ت.م.ع.م/ت.م.ع.ب/2)/1975   :

الذي   (2(2 سبس 23   2 بساريخ 

من ابسداء  سيجرى،   ب قسضاه 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (8 

ع ومي  بحث   ،(2(2 أكسوبر   (7

العام  امللك  تحديد  مشروع  بشأن 

البحري ما بين مسجد الحسن الثاني 

وسيدي عبد الرح ان السابع لج اعة 

ع الة   - أنصا  دائرة  البيضاء،  الدار 

جهة  أنصا،  البيضاء  الدار  مقاطعات 

 62 سطات من الوتد  الدار البيضاء 

ملف  يوضع  وسوف   82 الوتد  إلى 

أنصا  دائرة  ب كاتب  الع ومي  البحث 

البيضاء  الدار  مقاطعات  ع الة   -

أنصا، ملدة شهر واحد لسلقي مالحظات 

وتصريحات من يه هم األمر.

101
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وزارة السجهيز والنقل واللوجستيك 
واملاء

املديرية اإلقلي ية للسجهيز والنقل 
واللوجستيك بالدار البيضاء
ملخص قرار قصد النشر
تحديد امللك العام البحري

ما بين مسجد الحسن الثاني 
وسيدي عبد الرح ان السابع 

لج اعة الدار البيضاء، دائرة أنصا - 
ع الة مقاطعات الدار البيضاء أنصا، 

جهة الدار البيضاء سطات
من الوتد 82 إلى الوتد )12

إعالن عن إجراء بحث ع ومي
قرار املدير االقليمي للسجهيز والنقل 
رقم   : البيضاء  بالدار  واللوجستيك 
م.ت.م.ع.م/ت.م.ع.ب/2)/1984   :
الذي   (2(2 سبس 23   2 بساريخ 
من ابسداء  سيجرى،   ب قسضاه 
غاية إلى   (2(2 أكسوبر   فاتح 
ع ومي  بحث   ،(2(2 أكسوبر   21
العام  امللك  تحديد  مشروع  بشأن 
البحري ما بين مسجد الحسن الثاني 
وسيدي عبد الرح ان السابع لج اعة 
ع الة   - أنصا  دائرة  البيضاء،  الدار 
جهة  أنصا،  البيضاء  الدار  مقاطعات 
 82 سطات من الوتد  الدار البيضاء 
ملف  يوضع  وسوف   12( الوتد  إلى 
أنصا  دائرة  ب كاتب  الع ومي  البحث 
البيضاء  الدار  مقاطعات  ع الة   -
أنصا، ملدة شهر واحد لسلقي مالحظات 

وتصريحات من يه هم األمر.
102

وزارة السجهيز والنقل واللوجستيك 
واملاء

املديرية اإلقلي ية للسجهيز والنقل 
واللوجستيك بالدار البيضاء
تحديد امللك العام البحري

ما بين مسجد الحسن الثاني 
وسيدي عبد الرح ان السابع 

لج اعة الدار البيضاء، دائرة أنصا - 
ع الة مقاطعات الدار البيضاء أنصا، 

جهة الدار البيضاء سطات
من الوتد )12 إلى الوتد )19
إعالن عن إجراء بحث ع ومي

للسجهيز  االقليمي  املدير  قرار 
والنقل واللوجستيك بالدار البيضاء : 
.ت.م.ع.م/ت.م.ع.ب/2)/1992  رقم: 
الذي   (2(2 سبس 23   2 بساريخ 
من ابسداء  سيجرى،   ب قسضاه 
غاية إلى   (2(2 سبس 23   (8 
ع ومي  بحث   ،(2(2 أكسوبر   (7
العام  امللك  تحديد  مشروع  بشأن 
البحري ما بين مسجد الحسن الثاني 
وسيدي عبد الرح ان السابع لج اعة 
ع الة   - أنصا  دائرة  البيضاء،  الدار 
جهة  أنصا،  البيضاء  الدار  مقاطعات 
الدار البيضاء سطات من الوتد )12 
ملف  يوضع  وسوف   19( الوتد  إلى 
أنصا  دائرة  ب كاتب  الع ومي  البحث 
البيضاء  الدار  مقاطعات  ع الة   -
أنصا، ملدة شهر واحد لسلقي مالحظات 

وتصريحات من يه هم األمر.
103

وزارة السجهيز والنقل واللوجستيك 
واملاء

املديرية اإلقلي ية للسجهيز والنقل 
واللوجستيك بالدار البيضاء
تحديد امللك العام البحري

ما بين مسجد الحسن الثاني 
وسيدي عبد الرح ان السابع 

لج اعة الدار البيضاء، دائرة أنصا 
- ع الة  مقاطعات الدار البيضاء 
أنصا، جهة الدار البيضاء سطات

من الوتد )19 إلى الوتد 22)
إعالن عن إجراء بحث ع ومي

قرار املدير االقليمي للسجهيز والنقل 
رقم   : البيضاء  بالدار  واللوجستيك 
م.ت.م.ع.م/ت.م.ع.ب/2)/1967   :
الذي   (2(2 سبس 23   2 بساريخ 
من ابسداء  سيجرى،   ب قسضاه 
غاية إلى   (2(2 سبس 23   (8 
ع ومي  بحث   ،(2(2 أكسوبر   (7
العام  امللك  تحديد  مشروع  بشأن 
البحري ما بين مسجد الحسن الثاني 
وسيدي عبد الرح ان السابع لج اعة 
ع الة   - أنصا  دائرة  البيضاء،  الدار 
جهة  أنصا،  البيضاء  الدار  مقاطعات 
الدار البيضاء سطات من الوتد )19 
ملف يوضع  وسوف   (22 الوتد  إلى 

البحث الع ومي ب كاتب دائرة أنصا   
البيضاء  الدار  مقاطعات  ع الة   -
أنصا، ملدة شهر واحد لسلقي مالحظات 

وتصريحات من يه هم األمر.
104

وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبس 23   2 بساريخ   (2(2/2291
العقار  على  سيجرى  الذي   (2(2
آيت  بدوار  أرضية  قطعة  املسمى 
برقم  ض  ملكية  عقد  ذي  مرزوك 
بالج اعة  املسواجد   112 ص   126
عين  دائرة  الج عة،  عين  الت2ابية 
من  ابسداء  مكناس،  إقليم  عرمة، 
غاية إلى   (2(2 سبس 23   (8  تاريخ 
8  أكسوبر 2)2) بحث علني في  شأن 
مشروع الت2خيص بإنجاز بئ2  وجلب 
منه من أجل االسسع ال املنزلي  املاء 
مساحة  والسقي  املاشية  وارواء 
السيد  لصائدة  هكسارا   1.1625
لبطاقة  الحامل  مح د  العافيمي 

.D25(628 السعريف الوطنية
6

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
2/2292)2) بساريخ 2 سبس 23 2)2) 
املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 
شهادة  ذي   681 سعيد  بن  علي 
املسواجد    59/76476 رقم  امللكية 
دائرة  والل،  آيت  الت2ابية  بالج اعة 
ابسداء  مكناس،  إقليم  عرمة،  عين 
2)2) إلى غاية 8) سبس 23   من تاريخ 
8  أكسوبر 2)2) بحث علني في  شأن 
مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب  وجلب 
املاء منه من أجل سقي مساحة )1.2 
هكسارا لصائدة السيد سليم الزوايدي 
لبطاقة  الحامل  الزوايدي   وسلمى 
 D587654 الوطنية   السعريف 

.D587655و
7

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2 بساريخ   (2(2/2422 ح.ج 

على  سيجرى  الذي   (2(2 سبس 23 

الرسم  ذي   1 زروال  املسمى  العقار 

املسواجد   57/16496 رقم  العقاري 

دائرة  الت2ابية بن ف يم،  بالج اعة 

من  ابسداء  إفران،  إقليم  أزرو، 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (8  تاريخ 

8  أكسوبر 2)2) بحث علني في  شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

املاء منه من أجل سقي مساحة 1.25 

هكسارا لصائدة السيد زروال واح اد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.DA19689

8

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

 2 بساريخ   (2(2/2299 ح.ج 

على  سيجرى  الذي   (2(2 سبس 23 

الرسم  ذي  ميزدم  املسمى  العقار 

املسواجد   41/42562 رقم  العقاري 

دائرة  العنوفر،  الت2ابية  بالج اعة 

من  ابسداء  فصرو،  إقليم  فصرو، 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (8  تاريخ 

8  أكسوبر 2)2) بحث علني في  شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

هكسارا لصائدة السيد ارمل   7.2267

السعريف  لبطاقة  الحامل  مح د 

.C152985 الوطنية

9
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبس 23   ( بساريخ   (2(2/2289

العقارين  على  الذي سيجرى   (2(2

ذي  وسعدو  سعدي  املس يين 

 41/5627 رقم  امللكية  شهادتي 

41/2899  املسواجد بالج اعة  ورقم 

دائرة  لجروف،  السبع  آيت  الت2ابية 

ابسداء  إقليم فصرو،  اي وزار كندر، 

2)2) إلى غاية 8) سبس 23   من تاريخ 

8  أكسوبر 2)2) بحث علني في  شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

منه من أجل االسسع ال املنزلي  املاء 

مساحة  والسقي  املاشية  وارواء 

1.2272 هكسارا لصائدة السيد ادرازي 

السعريف  لبطاقة  الحامل  ح يد 

.CB4161 الوطنية

10

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

2/2275)2) بساريخ ) سبس 23 2)2) 

املسمى  العقار  على  سيجرى  الذي 

ذي  ومصرة   ومصرة  البحاير  فدان 

عقد شراء ض ن برقم )28 ص )44 

سيدي  الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 

يوسف بن أح د، دائرة فصرو، ابسداء 

2)2) إلى غاية 8) سبس 23   من تاريخ 

8  أكسوبر 2)2) بحث علني في  شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

 5 أجل سقي مساحة  منه من  املاء 

هكسارات لصائدة السيد عبد الصساح 

لبطاقة  الحامل  لبنى  وغزاز  مشهي2 

ورقم   C7(1161 الوطنية  السعريف 

.C929(12

11

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبس 23   ( بساريخ   (2(2/2279

العقار  على  سيجرى  الذي   (2(2

مطلب  ذي  االستث ار   املسمى  

املسواجد   57/128( رقم  السحصيظ 

دائرة  الت2ابية بن ف يم،  بالج اعة 

من  ابسداء  إفران،  إقليم  أزرو، 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (8  تاريخ 

8  أكسوبر 2)2) بحث علني في  شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

 1 أجل سقي مساحة  منه من  املاء 

هكسار لصائدة السيدة اسالمتي لطيصة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.L125222

12

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبس 23  فاتح  بساريخ   (2(2/2282

العقار  على  سيجرى  الذي   (2(2

باح دي 4 موضوع مطلب السحصيظ 

رقم 47/67)2) ذي عقد كراء بساريخ 

املسواجد بالج اعة   (2(2 يونيو   11

دائرة  جحجوح،  سبت  الت2ابية 

من  ابسداء  إقليم الحاجب،  أكوراي، 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (5  تاريخ 

5  أكسوبر 2)2) بحث علني في  شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز بئ2  وجلب 

املاء منه من أجل سقي مساحة 4.12 

البطاني  السيد  لصائدة  هكسارات 

السعريف  لبطاقة  الحامل  حسن 

.D258696 الوطنية

13

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبس 23  فاتح  بساريخ   (2(2/2281

العقار  على  سيجرى  الذي   (2(2

مطلب  ذي  االستث ار   املسمى  

تنازل  عقد  ذي  بويصكور  السحصيظ 

املسواجد    (27 148 ص  ض ن برقم 

دائرة  كيكو،  الت2ابية  بالج اعة 

من  ابسداء  بوملان،  إقليم  بوملان، 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (5  تاريخ 

5  أكسوبر 2)2) بحث علني في  شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

هكسار لصائدة السيد حسن   1.92((

درويش ورحو درويش الحامل لبطاقة 

ورقم   DA16578 السعريف الوطنية 

.DA6191

14

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبس 23  فاتح  بساريخ   (2(2/228(

العقار  على  سيجرى  الذي   (2(2

ذي شهادة امللكية  فبار    املسمى  

املسواجد بالج اعة   16/2291( رقم 

الت2ابية آيت بويحيى الحجامة، دائرة 

ابسداء  الخ يسات،  إقليم  تيصلت، 

2)2) إلى غاية 5) سبس 23   من تاريخ 

2)2) بحث علني في  شأن  5 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز بئ2  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

2.2942 هكسارا لصائدة السيد سادس 

السعريف  لبطاقة  الحامل  أح د 

.W127188 الوطنية

15

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبس 23  فاتح  بساريخ   (2(2/2282

العقار  على  سيجرى  الذي   (2(2

املسمى  ما شاء هللا   ذي شهادة امللكية 

بالج اعة  املسواجد   81/8581 رقم 

دائرة  الت2ابية خ يس سيدي يحيى، 

ابسداء  الخ يسات،  إقليم  تيصلت، 

2)2) إلى غاية 5) سبس 23   من تاريخ 

2)2) بحث علني في  شأن  5 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز بئ2  وجلب 

املاء منه من أجل سقي مساحة 1.52 

هكسارا لصائدة السيدة اشرايحة ناهد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.XA66426

16

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بساريخ   (2(2/2287 ح.ج 

على  سيجرى  الذي   (2(2 سبس 23 

ذي  فدان الغشوة    العقار املسمى  

 16/42565 رقم  امللكية  شهادة 

خ يس  الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 

تيصلت،  دائرة  يحيى،  سيدي 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (5  تاريخ 

2)2) بحث علني في  شأن  5 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

السيد  لصائدة  هكسارات   2.((62

لبطاقة  الحامل  بنعي�صى  القادمي 

.G(6219 السعريف الوطنية

17
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبس 23  فاتح  بساريخ   (2(2/2288

العقار  على  سيجرى  الذي   (2(2

الرسم  ذي   -1  1 القصابي  املسمى  

املسواجد   67/18847 رقم  العقاري 

دائرة  إقدار  الت2ابية  بالج اعة 

ابسداء  الحاجب،  إقليم  الحاجب،  

2)2) إلى غاية 5) سبس 23   من تاريخ 

2)2) بحث علني في  شأن  5 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز بئ2  وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

السيد  لصائدة  هكسارا   1.2752

لبطاقة  الحامل  مح د  بوستيك 

.GN1522( السعريف الوطنية

18

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبس 23  فاتح  بساريخ   (2(2/2286

العقار  على  سيجرى  الذي   (2(2

شراء  نظي2  ذي  تحاللت    املسمى  

املسواجد   124 ص   1(1 برقم  ض 

باشوية  تزكيت،  الت2ابية  بالج اعة 

من  ابسداء  إفران،  إقليم  إفران، 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (5  تاريخ 

2)2) بحث علني في  شأن  5 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

منه من أجل االسسع ال املنزلي  املاء 

هكسارا   1.2894 مساحة  وسقي 

مح د  الصيزازي  السيد  لصائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.B129495

19

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بساريخ   (2(2/2285 ح.ج 

على  سيجرى  الذي   (2(2 سبس 23 

شهادة  ذي  أبرض   املسمى   العقار 

املسواجد   24/(2(2 رقم  االسسغالل 

باشوية  تزكيت،  الت2ابية  بالج اعة 

من  ابسداء  افران،  إقليم  إفران، 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (5  تاريخ 

2)2) بحث علني في  شأن  5 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

 5 أجل سقي مساحة  منه من  املاء 

هكساراا  لصائدة السيد يجعوتن رحو 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.DB4422

20

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 

سبس 23  فاتح  بساريخ   (2(2/2284

العقار  على  سيجرى  الذي   (2(2

ذي  أوعلي  بوبكر  سيدي  املسمى  

 16/26597 رقم  السحصيظ  مطلب 

الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 

الخ يسات،  دائرة  الصصافيف، 

من  ابسداء  الخ يسات،  إقليم 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (5  تاريخ 

2)2) بحث علني في  شأن  5 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب  وجلب 

املاء منه من أجل سقي مساحة 1.25 

لصائدة السيد شعيبي ح يد  هكسارا 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.D((4541

21

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أفدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2/2277)2) 

 (2(2 أغسطس   21 بساريخ  ح.ج 

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

رقم  امللكية  شهادة  ذي  »فارس« 

بالج اعة  املسواجد   67/(2498

الت2ابية آيت بورزوين، دائرة الحاجب 

تاريخ  من  ابسداء  الحاجب   إقليم 

5 أكسوبر  2)2) إلى غاية  5) سبس 23 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2(2

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

 (,9982 منه من أجل سقي مساحة 

هكسارات لصائدة السيد بنافر فارس 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.Z21156

48

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أفدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2/2276)2) 

ح.ج بساريخ 21 أغسطس 2)2) الذي 

سيجري على العقار املسمى »لودينات 

الضاية واملرس« ذي مطلب السحصيظ 

بالج اع  املسواجد   16/19(85 رقم 

دائرة  الت2ابية خ يس سيدي يحيى، 

من  تيصلت إقليم الخ يسات ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (5  تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(2 أكسوبر   5

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه من أجل سقي مساحة 2,12 

هكسارا لصائدة السيد بوركيك ميلودة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.XA(1924

49

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أفدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2/2278)2) 

 (2(2 أغسطس   21 بساريخ  ح.ج 

الذي سيجري بالعقار املسمى طريق 

 15 الواد ذي شهادة االسسغالل رقم 

سبت  الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 

دائرة موالي يعقوب إقليم  االوداية، 

تاريخ  من  ابسداء  يعقوب   موالي 

 5) سبس 23 2)2) إلى 5 أكسوبر 2)2) 

بحث علني في شأن مشروع الت2خيص 

من واد ميكس من أجل  بجلب املاء 

هكسارات   2,2788 مساحة  سقي 

 لصائدة السيد زيراري مح د الحامل 

.C652255 لبطاقة السعريف الوطنية

50

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

سبس 23   2 بساريخ  ح/2/1111)2)  ح 

العقار  على  سيجري  الذي   (2(2

شهادة  ذي  بوتزارت  املسمى 

املسواجد   41/44825 عدد  امللكية 

دائرة  بالج اعة الت2ابية العنوفر،  

من  ابسداء  فصرو،  إقليم  فصرو، 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (8  تاريخ 

شأن  في  بحث   (2(2 أكسوبر   8

وجلب  بئ2  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

السيد  لصائدة  هكسارا   2.1747

فيصل  ادري�صي  منصوري  ع راني 

الوطنية   السعريف  لبطاقة  الحامل 

.C4((794

180
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بساريخ  ح.ج/)2/226)2) 

سيجري  الذي   (2(2 سبس 23 

مهدية  املسمى  امللك  على 

ذي   STATIONDESERVICE-(

 12/12651( عدد  العقاري  الرسم 

مهدية،   الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 

باشوية مهدية، إقليم مهدية، ابسداء 

2)2) إلى غاية 1) سبس 23   من تاريخ 

فاتح أكسوبر 2)2) بحث علني في شأن 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

غسل  أغراض  أجل  من  منه،  املاء 

الشيب  السيد  لصائدة  السيارات 

السعريف  لبطاقة  الحامل  رضوان 

.D425751  الوطنية

181

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أفدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2/2266)2) 

 (2(2 سبس 23  فاتح  بساريخ  ح.ج 

املسمى  امللك  على  سيجري  الذي 
العقاري  الرسم  ذي  امبارك«  »رمل 

رقم  كراء  وعقد   R/2195 رقم 

 (2(2 ماي   15 بساريخ   19/(17

املسواجد بالج اعة الت2ابية املنافرة، 

بن نصور،  دائرة  املنافرة،  قيادة 

تاريخ  من  ابسداء  القنيطرة،  إقليم 

فاتح  غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (1

2)2) بحث في شأن مشروع  أكسوبر 

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

منه، من أجل سقي مساحة 1,5282 

عبد  ح ادي  السيد  لصائدة  هكسارا 

السعريف  لبطاقة  الحامل  الرح ان 

.A 812476  الوطنية

182

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أفدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2/2262)2) 

ح.ج بساريخ فاتح سبس 23 2)2) الذي 

»بركة«  املسمى  امللك  على  سيجري 

 R/58519 رقم  العقاري  الرسم  ذي 

املسواجد  مخسار  بقبيلة  الكائن 

قيادة  الت2ابية الحوافات،  بالج اعة 

مالك،  بني  الغرب  دائرة  الحوافات، 

إقليم سيدي قاسم، ابسداء من تاريخ 

فاتح  غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (1

مشروع  في شأن  علني  بحث  أكسوبر 

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

منه، من أجل سقي مساحة 2,6286 

فاطنة  السيدة  لصائدة  هكسارا 

السعريف  لبطاقة  الحامل  بوع امة 

.GN42956  الوطنية

183

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أفدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2/2262)2) 

 (2(2 سبس 23  فاتح  بساريخ  ح.ج 

املسمى  امللك  على  سيجري  الذي 

الرسم  ذي   »2 الش الية  »الدفاع 

املسواجد   12/2681( رقم  العقاري 

الج اعة الت2ابية ازغار، قيادة ازعار، 

إقليم سيدي  دائرة سيدي سلي ان، 

سلي ان، ابسداء من تاريخ )1 سبس 23 

بحث   (2(2 أكسوبر  فاتح  غاية  إلى 

الت2خيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

منه، من أجل سقي مساحة 9,6851 

لعنيبي  السيد مو�صى  لصائدة  هكسارا 

الوطنية   السعريف  لبطاقة  الحامل 

.G122249

184

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بساريخ  ح.ج/2/2258)2) 

على  سيجري  الذي   (2(2 سبس 23 

ذي   »54 »االزدهار  املسمى  امللك 

الرسم العقاري رقم 292)/72 الكائن 

بقبيلة اوالد يحيى املسواجد بالج اعة 

الت2ابية ازغار، قيادة ازغار، أوالد بن 

ح ادي، دائرة سيدي سلي ان، إقليم 

تاريخ  من  ابسداء  سلي ان،   سيدي 

فاتح  غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (1

شأن  في  علني  بحث   (2(2 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 
7,9894 هكسارا لصائدة السيد الراوي 

السعريف  لبطاقة  الحامل  عالل 

.GA47671 الوطنية

185

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بساريخ  ح.ج/2/2259)2) 

على  سيجري  الذي   (2(2 سبس 23 

ذي  املرجة«  »اعصايا  املسمى  امللك 

 22/(772 رقم  العقاري  الرسم 

الحرارثة  دوار  املخسار  بقبيلة  الكائن 

د  قسم   1 األرا�صي  ضم  منطقة 

املسواجد بالج اعة الت2ابية ارميالت، 

إقليم  بهت،  دائرة  املخسار،  قيادة 

تاريخ  من  ابسداء  قاسم،   سيدي 

فاتح  غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (1

شأن  في  علني  بحث   (2(2 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

هكسارا لصائدة السيد برجى   (,(972

السعريف  لبطاقة  الحامل  مزوز 

.GN15428 الوطنية

186

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أفدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو  رقم 2/2252)2) 

 (2(2 سبس 23  فاتح  بساريخ  ح.ج 

الج اعي  العقار  على  سيجري  الذي 

للج اعة  السابع  »امريس« 

شهادة  ذي  اع رة  اوالد  الساللية 

بساريخ   1765 عدد  االسسغالل 

بالج اعة  املسواجد   (2(2/28/12

أحواز  قيادة  سالمة،  أوالد  الت2ابية 

القنيطرة،  احواز  دائرة  القنيطرة، 

تاريخ  من  ابسداء  القنيطرة   إقليم 

1 أكسوبر  2)2) إلى غاية  1) سبس 23 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2(2

الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

من أجل سقي مساحة هكسارا لصائدة 

السيد ح يد النيصر الحامل لبطاقة 

.G((9222 السعريف الوطنية

187

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أفدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو  رقم )2/225)2) 

 (2(2 سبس 23  فاتح  بساريخ  ح.ج 

الج اعي  العقار  على  سيجري  الذي 

الساللية للج اعة  السابع   »البكارة« 

عدد  االسسغالل  شهادة  ذي  البكارة 

املسواجد   (2(2/22/25 بساريخ   (2

قيادة  املساعدة،  الت2ابية  بالج اعة 

سلي ان،  سيدي  دائرة  املساعدة، 

 إقليم سيدي سلي ان ابسداء من تاريخ 

1 أكسوبر  2)2) إلى غاية  1) سبس 23 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2(2

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

 منه من أجل سقي مساحة 2 هكسارا

مح د  بوقطيب  السيد  لصائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA(5191

188



11993 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2)) 

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم لسبو  املائي  الحوض   وكالة 

بساريخ  (2(2/2(92 ح  ح    

الذي سيجري   (2(2 أغسطس   (7  

ذي   27 رجاء  املسمى  العقار  على  

 12/17642 رقم  العقاري  الرسم 

سيدي  الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 

سلي ان،  سيدي  باشوية  سلي ان، 

من  ابسداء  سلي ان،  سيدي  إقليم 

تاريخ 1) سبس 23 2)2) إلى غاية فاتح 

شأن  في  علني  بحث   (2(2 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه من أجل سقي حديقة املنزل 

لصائدة  هكسارا   2,2282 مساحتها 

الحامل  لحسن  املوساوي  السيد 

.G76144 لبطاقة السعريف الوطنية

189

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أفدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو  رقم 2/2254)2) 

ح.ج بساريخ فاتح سبس 23 2)2) الذي 

سيجري على  امللك املسمى »بزيضة« 

 72/6(7( العقاري  الرسم  ذي 

املسواجد  يحيى  اوالد  بقبيلة  الكائن 

قيادة  ازغار،  الت2ابية  بالج اعة 

إقليم  دائرة سيدي سلي ان،  ازغار، 

تاريخ  من  ابسداء  سلي ان،   سيدي 

1 أكسوبر  2)2) إلى غاية  1) سبس 23 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2(2

الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

 من أجل سقي مساحة 58)1.4 هكسارا

لصائدة السيد الدغالج رشيد الحامل 

.GA2628 لبطاقة السعريف الوطنية

190

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أفدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو  رقم 2/2256)2) 

 (2(2 سبس 23  فاتح  بساريخ  ح.ج 

املسمى  امللك  على   سيجري  الذي 

 ILOT44-267 الكولف«  »إقامة 

 12/145252 العقاري  الرسم  ذي 

الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 

إقليم دائرة أوالد أوجيه،   القنيطرة، 

تاريخ  من  ابسداء   القنيطرة، 

 1 غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (1

شأن  في  علني  بحث   (2(2 أكسوبر 

ثقب  بإنجاز  الت2خيص  مشروع 

سقي  أجل  من  منه  املاء  وجلب 

هكسار  2.21 مساحة  املنزل   حديقة 

املالك  لصائدة السيد العساوي عبد 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.G462(82

191

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بساريخ  ح.ج/2/2255)2) 

على  سيجري  الذي   (2(2 سبس 23 

ذي  مكرر«   ( »وداد  املسمى  امللك 

 22/9592 رقم  العقاري  الرسم 

زيرارة،  الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 

إقليم  دائرة الشراردة،  قيادة زيرارة، 

تاريخ  من  ابسداء  قاسم،   سيدي 

فاتح  غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (1

شأن  في  علني  بحث   (2(2 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

السيد  لصائدة  هكسارا   8,2242

لبطاقة  الحامل  املداني  بوطاهري 

.GK4126 السعريف الوطنية

192

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

 (7 بساريخ  ح.ج/2/2218)2) 

الذي سيجري على   (2(2 أغسطس 

الرسم  ذي  »ربيالت«  املسمى  امللك 

املسواجد   22/4(75 رقم  العقاري 

بالج اعة الت2ابية الخنيشات، قيادة 

إقليم  ورغة،  دائرة  الخنيشات، 

تاريخ  من  ابسداء  قاسم،   سيدي 

فاتح  غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (1

شأن  في  علني  بحث   (2(2 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 5 أجل سقي مساحة  منه من  املاء 

هكسارا لصائدة السيد الجباري مح د 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.G821679

193

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

 (7 بساريخ  ح.ج/2/2215)2) 
سيجري  الذي   (2(2 أغسطس 

عدو«  »اوالد  الج اعي  العقار  على 

اوالد  الساللية  للج اعة  السابع 

 92 رقم  ادارية  شهادة  ذي  عدو 

املسواجد    (2(2 يوليو   12 بساريخ 

قيادة  الت2ابية القصيبية،  بالج اعة 

إقليم  القصيبية،  دائرة  القصيبية، 

تاريخ  من  ابسداء  سلي ان،   سيدي 

فاتح  غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (1

شأن  في  علني  بحث   (2(2 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

)2,122 هكسارا لصائدة السيد  الهند 

السعريف  لبطاقة  الحامل  بوسلهام 

.GA5268( الوطنية

194

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بساريخ  ح.ج/2/2261)2) 

على  سيجري  الذي   (2(2 سبس 23 

السابع  »اله اسين«  املسمى  امللك 

عزوز  اوالد  الساللية  للج اعة 

االسسغالل  شهادة  ذي  اله اسين 

 17 بساريخ   1462 رقم  الصالحي 

بالج اعة  املسواجد   (2(2 يوليو 

احواز  قيادة  سالمة،  أوالد  الت2ابية 

القنيطرة،  احواز  دائرة  القنيطرة، 

تاريخ  من  ابسداء  القنيطرة،   إقليم 

فاتح  غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (1

شأن  في  علني  بحث   (2(2 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

 1,5 املاء منه من أجل سقي مساحة 

العالي  عبد  السيد  لصائدة  هكسارا 

السعريف  لبطاقة  الحامل  عريبة 

.G912294 الوطنية

195

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

سبس 23   4 بساريخ  ح.ج/2/2298)2) 

امللك  على  سيجري  الذي   (2(2

الرسم  ذي   »1 »بوزيدة  املسمى 

املسواجد   R/11222 رقم  العقاري 

بن نصور،  الت2ابية  بالج اعة 

بن نصور،  دائرة  بن نصور،  قيادة 

تاريخ  من  ابسداء  القنيطرة،   إقليم 

) أكسوبر  2)2) إلى غاية  2) سبس 23 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2(2

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

 (,21(( منه من أجل سقي مساحة 

امين  مح د  السيد  لصائدة  هكسارا 

السعريف  لبطاقة  الحامل  املها�صي 

.G41(745 الوطنية

196
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

فاتح  بساريخ  ح.ج/2/2264)2) 

على  سيجري  الذي   (2(2 سبس 23 

 »2 الكداري  »بالد  املسمى  امللك 

 1222 رقم  العقاري  الرسم  ذي 

 216 رقم  إدارية  شهادة  ذي  ر  س 

املسواجد   (2(2 أغسطس   5 بساريخ 

ارميالت،  الت2ابية  بالج اعة 

إقليم  بهت،  دائرة  مخسار،  قيادة 

تاريخ  من  ابسداء  قاسم،   سيدي 

فاتح  غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (1

شأن  في  علني  بحث   (2(2 أكسوبر 

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

املاء منه من أجل سقي مساحة 2,88 

هكسارا لصائدة السيدة الكداري زبيدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GN(6261

197

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

سبس 23   4 بساريخ  ح.ج/2/2429)2) 

امللك  على  سيجري  الذي   (2(2

املسمى »بالد اوالد سعيد« ذي الرسم 

املسواجد   R/18521 رقم  العقاري 

العسلوجي،  دار  الت2ابية  بالج اعة 

بهت،  دائرة  العسلوجي،  دار  قيادة 

 إقليم سيدي قاسم، ابسداء من تاريخ 

) أكسوبر  2)2) إلى غاية  2) سبس 23 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2(2

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

 (,26 مساحة  سقي  أجل  من  منه 
هكسارا لصائدة السيد البشي2 الكداري 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.G8(4(9

198

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

 4 بساريخ  ح.ج/2/2427)2) 

على  سيجري  الذي   (2(2 سبس 23 

السابع  »قرقاش«  املدعو  العقار 

ذي  الرزايم  الساللية  للج اعة 

بساريخ   18 رقم  االسسغالل  شهادة 

املسواجد بالج اعة   (2(2 يوليو   (7

قيادة عامر  الت2ابية عامر الش الية، 

إقليم  القصيبية،  دائرة  الش الية، 

تاريخ  من  ابسداء  سلي ان،   سيدي 

) أكسوبر  2)2) إلى غاية  2) سبس 23 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2(2

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

منه من أجل سقي مساحة 1 هكسارا 

اس يحات  هللا  عبد  السيد  لصائدة 

الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.G215262
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 

رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 

سبس 23   4 بساريخ  ح.ج/2/2428)2) 

2)2) الذي سيجري على امللك املسمى 

العقاري  الرسم  ذي   »19 »مهدية 

املسواجد بالج اعة   12/995(7 رقم 

مهدية،  باشوية  مهدية،  الت2ابية 

تاريخ  من  ابسداء  القنيطرة،   إقليم 

) أكسوبر  2)2) إلى غاية  2) سبس 23 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2(2

املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز  الت2خيص 

منه من أجل سقي نباتات الحديقة 

هكسار لصائدة السيد   2,21 مساحتها 

لبطاقة  الحامل  اونينيس  رشيد 

.AB2(417( السعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
رقم  لسبو   املائي  الحوض  وكالة 
سبس 23   4 بساريخ  ح.ج/2/2421)2) 
امللكين  على  سيجري  الذي   (2(2
املس يين »فدان موالي الزاكي فدان 
ذي  »املشتى«  و  الدخان«  اجراد 
 22/17148 الرس ين العقاريين رقم 
الشراء  شهادة  وذي   22/1259( و 
صحيصة   ( برقم  ض نت   (48 رقم 
 19 بساريخ   (1 كناش األمالك رقم   (
أغسطس 2)2) املسواجدة بالج اعة 
عين  قيادة  الدفالي،  عين  الت2ابية 
إقليم  الغرب،  تالل  دائرة  الدفالي، 
تاريخ  من  ابسداء  قاسم،   سيدي 
) أكسوبر  2)2) إلى غاية  2) سبس 23 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2(2
وجلب  ثقبين  بإنجاز  الت2خيص 
مساحة  سقي  أجل  من  منه ا  املاء 
السادة  لصائدة  هكسارا   18,5272
عزوز لبهل ونور الدين لبهل  الحاملين 
 GK(622 لبطاقتي السعريف الوطنية

.GK(7741و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبس 23  فاتح  بساريخ   (2(2/2257
القطعة  على  سيجري  الذي   (2(2
ذات  الشعلي  دار  املس اة  األرضية 
بساريخ   1872 شهادة االسسغالل رقم 
املسواجد بالج اعة   (2(2 يوليو   (2
دائرة  زومي،  قيادة  زومي،  الت2ابية 
من تاريخ  ابسداء  إقليم وزان،  زومي، 
فاتح  غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (1
شأن  في  علني  بحث   (2(2 أكسوبر 
مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 
مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 
عبد  هنداز  السيد  لصائدة  هكسارا 
السعريف  لبطاقة  الحامل  السالم 

.LC414(4 الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبس 23  فاتح  بساريخ   (2(2/2269
امللك  على  سيجري  الذي   (2(2
العقاري  الرسم  ذي  منتزه  املسمى 
اوالد  بدوار  الكائن   58/(9217 رقم 
العيا�صي املسواجد بالج اعة الت2ابية 
باشوية سيدي  سيدي ابي القنادل، 
من  ابسداء  إقليم سال،  ابي القنادل، 
تاريخ 1) سبس 23 2)2) إلى غاية فاتح 
شأن  في  علني  بحث   (2(2 أكسوبر 
وبئ2  مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب  
السقي  أجل  من  منه ا،  املاء  وجلب 
املاشية  وارواء  املنزلي  واالسسع ال 
في  لالستث ار  بديعة  شركة  لصائدة 
السيدين  القانوني  م ثلها  شخص 
قاسو  ومح د  السنسي�صي  ع ر 
الحاملين لبطاقتي السعريف الوطنية 

.A512(22و A554291
203

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
لسبو  املائي  الحوض  وكالة 
بساريخ  (2(2/2294 ح.ج   رقم 
سيجرى  الذي   (2(2 سبس 23   4  
ذي   ( بوطويل  املدعو  العقار  على 
 169 برقم  ض ن  امللكية  شهادة 
رقم  األمالك  كناش   188 صحيصة 
  (2(2 أغسطس   17 بساريخ   17/1(
سيدي  الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 
أبي  سيدي  باشوية  القنادل،  أبي 
من  ابسداء  سال،  إقليم  القنادل، 
غاية إلى   (2(2 سبس 23   (2  تاريخ 
في   علني  بحث   (2(2 أكسوبر    (
بإنجاز  الت2خيص  مشروع  شأن 
ثقب  وجلب املاء منه من أجل سقي 
مساحة 5)5).2 هكسار لصائدة السيد 
لبطاقة  الحامل  لكداني  الصاطمي 

.A5(999 السعريف الوطنية
204
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

مديرة  أفدرته  قرار  ب وجب 
وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج 
سبس 23   4 بساريخ   (2(2/2292
امللك  على  سيجرى  الذي   (2(2
الرسم  ذي   459 مرجان  املسمى 
العقاري رقم العقاري رقم )72/771    
سيدي  الت2ابية  بالج اعة  املسواجد 
سلي ان،  سيدي  باشوية  سلي ان، 
من  ابسداء  سلي ان،  سيدي  إقليم 
غاية إلى   (2(2 سبس 23   (2  تاريخ 
)  أكسوبر 2)2) بحث علني في  شأن 
مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب  وجلب 
غسل  أغراض  أجل  من  منه  املاء 
السيارات لصائدة السيد خليد السني  
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA(1524
205

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار
افسساح البحث العلني

ب وجب قرار أفدرته مديرة وكالة 
 الحوض املائي لسبو رقم 2/2296)2) 
الذي   (2(2 سبس 23   4 بساريخ  ح.ج 
سيجري على العقار املسمى »القطعة 
بسعاونية االفالح   »(1 الصالحية رقم 
الزراعي املسي2ة ذات شهادة املكسب 
للغرب  الصالحي  لالستث ار  الجهوي 
 (2(2 يونيو   (2 بساريخ   (52 رقم 
وشهادة امللكية ذات الرسم العقاري 
املسواجد بالج اعة   12/41524 رقم 
املساعدة،  قيادة  املساعدة  الت2ابية 
إقليم سيدي  دائرة سيدي سلي ان، 
2) سبس 23  سلي ان ابسداء من تاريخ 
2)2) إلى غاية ) أكسوبر 2)2) بحث 
الت2خيص  مشروع  شأن  في  علني 
من  منه  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 
هكسارا   9,4((2 مساحة  أجل سقي 
املسعودي  اشريصة  السيدة  لصائدة 
الوطنية  السعريف  لبطاقة  الحامل 

.GA1(7886
206

وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افسساح البحث العلني
ب وجب قرار أفدرته مديرة وكالة 

 الحوض املائي لسبو رقم 2/2297)2) 

الذي   (2(2 سبس 23   4 بساريخ  ح.ج 

سيجري على العقار الج اعي الخراج 

السابع للج اعة الساللية اوالد نافر 

الص امدة ذي شهادة االسسغالل عدد 

املسواجد   (2(2 يوليو   (9 بساريخ   16

الش الية،  عامر  الت2ابية  بالج اعة 

قيادة عامر الش الية، دائرة القصيبية 

من  ابسداء  سلي ان  سيدي  إقليم 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (2  تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(2 أكسوبر   (

مشروع الت2خيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه  املاء 

ادريس  السيد  لصائدة  هكسارا   4

اس يحات الحامل لبطاقة السعريف 

.G14(524 الوطنية
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 - املصاسيس  قيادة  ب قر  سيجري 

الصقراء ابسداء من 2) سبس 23 2)2) 

في  بحث   (2(2 أكسوبر   ( غاية  إلى 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

لصائدة السيدة خدوج محرى العنوان 

الرياض  حي   12 بلوك   (22 رقم 

املاء  وجلب  بحصر  املسعلق  خريبكة، 

بامللك  هكسار   21 سقي  أجل  من 

املدعو الرويشية البالغة مساحسه 21 

هكسار 9) آر 98 سنتيار تقريبا الكائن 

 - املصاسيس  قيادة  الصقراء  بج اعة 

الصقراء دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

الصقراء   - املصاسيس  قيادة  الصقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

22

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 - املصاسيس  قيادة  ب قر  سيجري 

الصقراء ابسداء من 2) سبس 23 2)2) 

في  بحث   (2(2 أكسوبر   ( غاية  إلى 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

ومن  محرى  خدوج  السيدة  لصائدة 

12 حي  22) بلوك  معها العنوان رقم 

الرياض خريبكة، املسعلق بحصر وجلب 

آر   52 21 هكسار  املاء من أجل سقي 

بامللك املدعو مرس لعنانية رويشية 

البالغة مساحسه 8) هكسار 77 آر 68 

سنتيار تقريبا الكائن بج اعة الصقراء 

دائرة  الصقراء   - املصاسيس  قيادة 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

الصقراء   - املصاسيس  قيادة  الصقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

23

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

عزوز  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

ابسداء من )) سبس 23 2)2) إلى غاية 

بحث في مشروع   (2(2 فاتح أكسوبر 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

دوار  العنوان  هراب  املعطي  السيد 

املسعلق بحصر  أوالد عزوز خريبكة،  

االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 

املاشية بامللك املدعو  املنزلية وارواء 

البالغة مساحسه خدام واحد  مرس 

قيادة  عزوز   أوالد  بج اعة  الكائن 

إقليم  خريبكة  دائرة  عزوز  أوالد 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

قيادة أوالد عزوز دائرة  أوالد عزوز  

خريبكة إقليم خريبكة.

24

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوالد   - سيجري ب قر قيادة لوناسدة 
يعكوب ابسداء من 2) سبس 23 2)2) 
في  بحث   (2(2 أكسوبر   ( إلى غاية  
مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 
م ثلها   S(AIA SARL لصائدة شركة 
سعيد ك ال العنوان حي العواطف ) 
الرقم 922 قلعة السراغنة،  املسعلق 
تزويد  أجل  من  املاء  وجلب  بحصر 
األشغال  آليات  وبيع  لعرض  وحدة 
الك23ى والصغرى بامللك املدعو بالد 
 6( آر   65 مساحسه  البالغة  ازنادة 
سنتيار الكائن بج اعة ازنادة قيادة 
لوناسدة - أوالد يعكوب دائرة القلعة 

- أهل الغابة  إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
- أوالد يعكوب  ازنادة قيادة لوناسدة 
إقليم  الغابة   أهل   - القلعة  دائرة 

قلعة السراغنة.
25

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيادة أوالد سعيد الواد 
ابسداء من 2) سبس 23 2)2) إلى غاية  
مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   (
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 
العنوان  العر�صي  املصطصى  السيد 
حي سومية   26 تجزئة البدور الرقم 
املسعلق بحصر وجلب املاء  بني مالل، 
من أجل السقي بامللك املدعو عصاف 
هكسار   2 البالغة مساحسه  وسدرات 
بج اعة  الكائن  سنتيار   4( آر   1(
أوالد سعيد الواد قيادة أوالد سعيد 
بني  إقليم  تادلة  قصبة  دائرة  الواد 

مالل.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
أوالد سعيد الواد قيادة أوالد سعيد 
بني  إقليم  تادلة  قصبة  دائرة  الواد 

مالل.

26
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيادة آيت ويرة ابسداء 

 ( غاية   إلى   (2(2 سبس 23   (2 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

حي  العنوان  بدو  عث ان  السيد 

بحصر  املسعلق  القصيبة،  تاغزوط 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

مساحسه  البالغة  نزيزا  تيط  املدعو 

الكائن  تقريبا  مربع  مت2   19262

بج اعة دير القصيبة قيادة آيت ويرة 

دائرة القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  آيت ويرة  القصيبة قيادة  دير 

القصيبة إقليم بني مالل.

27

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيادة بني س ي2 ابسداء 

غاية   إلى   (2(2 سبس 23   (( من 

بحث في مشروع   (2(2 فاتح أكسوبر 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

حي  العنوان  الكرمة  حنان  السيدة 

رقم   2 املصلى تجزئة السرجم بلوك 

املسعلق بحصر  الصقيه بن فالح،   1(

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

 1 مساحسه  البالغة  قصوح  املدعو 

هكسار 12 آر 4 سنتيار الكائن بج اعة 

قيادة بني س ي2 دائرة واد  بني س ي2  

زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

قيادة بني س ي2 دائرة واد  بني س ي2  

زم إقليم خريبكة.

28

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الربع  آيت  قيادة  ب قر  سيجري 

إلى   (2(2 سبس 23   (( من   ابسداء 

في  بحث    (2(2 أكسوبر  فاتح  غاية 

وجلب  بحصر  الت2خيص  مشروع 

لصائدة السيدة خديجة سالمة  املاء 

شارع   581 العنوان  معها  ومن 

 11 رقم   7 طابق  السادس  مح د 

املسعلق بحصر وجلب  الدار البيضاء، 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

ه،   5 مساحسه  البالغة   »الكران« 

 الكائن بج اعة كطاية قيادة آيت الربع 

دائرة قصبة تادلة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

كطاية قيادة آيت الربع دائرة قصبة 

تادلة إقليم بني مالل.

29

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة الس اعلة ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   ((  من  

فاتح أكسوبر 2)2)  بحث في مشروع 

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

العنوان  منصف  الحق  عبد  السيد 

وادي  دار الضوء   (1 الزنقة   4 الرقم 

زم، املسعلق بحصر وجلب املاء من أجل 

االسسع االت املنزلية املنصردة بامللك 

مساحسه  البالغة  »نابوتي«  املدعو 

52 آر 25 س، الكائن بج اعة قصبة 

الطرش قيادة الس اعلة دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

قصبة الطرش قيادة الس اعلة دائرة 

وادي زم إقليم خريبكة.

30

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
جابر  سيدي  قيادة  ب قر  سيجري 
 ابسداء من  )) سبس 23 2)2) إلى غاية 
فاتح أكسوبر 2)2)  بحث في مشروع 
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
السيد لحسن واكون العنوان توزيع 
اوالد ح دان سيدي جابر بني مالل، 
أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 
»بقعة فالحية  السقي بامللك املدعو 
مسقية« البالغة مساحسه 4 ه 79 آر 
قيادة  جابر  سيدي  بج اعة  الكائن 
إقليم  مالل  بني  دائرة  جابر   سيدي 

بني مالل.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
سيدي جابر قيادة سيدي جابر دائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.
31

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري ب قر قيادة لهري - أكل ام أزكزا 
 ابسداء من  )) سبس 23 2)2) إلى غاية 
في  بحث   (2(2 أكسوبر  فاتح 
وجلب  بحصر  الت2خيص  مشروع 
الصقي2  املهدي  السيد  لصائدة  املاء 
 1 رقم   (7  ومن معه العنوان ع ارة 
العرفان  الركراكي  مح د  شارع 
بحصر  املسعلق   ،12122 الرباط 
 وجلب املاء من أجل سقي 4 ه 6) آر 
»ريحان«  املدعو  بامللك  س   47 
7 س،  آر   (1 11 ه   البالغة مساحسه 
لهري  قيادة  لهري  بج اعة  الكائن 
إقليم  خنيصرة  دائرة  أزكزا  أكل ام   -

خنيصرة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
لهري قيادة لهري - أكل ام أزكزا دائرة 

خنيصرة إقليم خنيصرة.
32

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

 سيجري ب قر قيادة كيسر ابسداء من  

)) سبس 23 2)2) إلى غاية فاتح أكسوبر 

الت2خيص  مشروع  في  بحث   (2(2

السيد  لصائدة  املاء  وجلب  بحصر 

دوار  العنوان  منقوش  الرحيم  عبد 

السنينات الحاجب ري ة اوالد سيدي 

بنداوود سطات، املسعلق بحصر وجلب 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

»السرج«  املدعو  بامللك  والسقي 

س،   17 آر   42 مساحسه   البالغة 

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.

33

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر ابسداء من  )) سبس 23 

  (2(2 أكسوبر  فاتح  غاية  إلى   (2(2

بحصر  الت2خيص  مشروع  في  بحث 

املعطي  السيد  لصائدة  املاء  وجلب 

النوافر  دوار  العنوان  فرطيش 

لشهب بني وكيل الصقيه بن فالح، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية املنصردة بامللك 

مساحسه  البالغة  »العن23ي«  املدعو 

الكائن ببلدية الصقيه  س،   14 آر   4

بن فالح باشوية الصقيه بن فالح 

ع الة الصقيه بن فالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ببلدية 

الصقيه  باشوية  فالح  بن   الصقيه 

بن فالح ع الة الصقيه بن فالح.

34
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر ابسداء من  )) سبس 23 

  (2(2 أكسوبر  فاتح  غاية  إلى   (2(2

بحصر  الت2خيص  مشروع  في  بحث 

مح د  السيد  لصائدة  املاء  وجلب 

لكنافدي العنوان بلوك 1 حي املسي2ة 

وجلب  بحصر  املسعلق  زم،  وادي 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

املنصردة بامللك املدعو »البسسان 61« 

الكائن  5 س،  آر   1 البالغة مساحسه 

زم  وادي  باشوية  زم  وادي  بج اعة 

ع الة خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ع الة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

35

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر ابسداء من  )) سبس 23 

  (2(2 أكسوبر  فاتح  غاية  إلى   (2(2

بحصر  الت2خيص  مشروع  في  بحث 

فسيحة  السيدة  لصائدة  املاء  وجلب 

رافصي العنوان حي األمل بوجنيبة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية املنصردة بامللك 

البالغة مساحسه  »الكعيدة«  املدعو 

خدام واحد، الكائن بج اعة بوجنيبة 

باشوية بوجنيبة ع الة خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بوجنيبة  باشوية  بوجنيبة  بج اعة 

ع الة خريبكة.

36

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم   الحوض 

ابسداء  واركي  قيادة  ب قر  سيجري 

إلى غاية فاتح   (2(2 )) سبس 23  من 

مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر 

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

السيدة كوثر البهلولي العنوان تعاونية 

ع ر،  بويا  ج اعة  ادريس  سيدي 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

 السقي بامللك املدعو »قطعة أرضية« 

مربع،  مت2   1222 مساحسه   البالغة 

الكائن بج اعة بويا ع ر قيادة واركي 

دائرة الصهريج - فنهاجة إقليم قلعة 

السراغنة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بويا ع ر قيادة واركي دائرة الصهريج - 

فنهاجة إقليم قلعة السراغنة.

37

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من   ابسداء  بلدية  ب قر   سيجري 

فاتح  غاية  إلى   (2(2 سبس 23   ((

مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر 

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

حي  العنوان  ابنينت  ابراهيم  السيد 

املسعلق بحصر وجلب  اغندرة دمنات، 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

والسقي بامللك املدعو »شعبة الدفلة 

 (5 مساحسه  البالغة  نوليلي«  تالت 

الكائن ببلدية  ع23ة من بذر الشعي2، 

دمنات باشوية دمنات ع الة أزيالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دمنات باشوية دمنات ع الة أزيالل.

38

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الغابة  أهل  قيادة  ب قر  سيجري 

ابسداء من  )) سبس 23 2)2) إلى غاية 

فاتح أكسوبر 2)2)  بحث في مشروع 

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

العنوان  السلي اني  مح د  السيد 

القلعة،  ميات  الرغاي  اوالد  دوار 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

املدعو  بامللك  فقط  هكسار   5 سقي 

»بالد العشلوج« البالغة مساحسه 7 ه 

الكائن بج اعة ميات  52 س،  آر   51

قيادة أهل الغابة دائرة القلعة - أهل 

الغابة إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ميات قيادة أهل الغابة دائرة القلعة 

- أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.

39

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة بني يكرن ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   ((  من 

فاتح أكسوبر 2)2)  بحث في مشروع 

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

العنوان  جرموني  املعطي  السيد 

دوار لورارقة بني يكرين اوالد سيدي 

بنداود، املسعلق بحصر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االسسع االت  أجل 

البالغة  »أرض كدال«  بامللك املدعو 

الكائن  س،   74 آر   (2 مساحسه 
يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني  بج اعة 

دائرة سطات الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

40

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
نيصري  إيمي  قيادة  ب قر  سيجري 

 ابسداء من  )) سبس 23 2)2) إلى غاية 

فاتح أكسوبر 2)2)  بحث في مشروع 

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

السيد س ي2 اوبيهي العنوان سيدي 

ب  مج وعة  النور  تجزئة   عث ان 
البيضاء،  الدار   (7 زنقة   1( رقم 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

»امريغن«  املدعو  بامللك  السقي 

22 س،  آر   95 4 ه  البالغة مساحسه 

إيمي  قيادة  امليل  بج اعة  الكائن 

نيصري دائرة ولسانة إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

امليل قيادة إيمي نيصري دائرة ولسانة 

إقليم أزيالل.

41

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سعيد  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

 ابسداء من  )) سبس 23 2)2) إلى غاية 

فاتح أكسوبر 2)2)  بحث في مشروع 

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

السيد سعيد فرحان العنوان سالم 1 
ال23نو�صي   15 19 رقم  ) زنقة  م ج د 

املسعلق بحصر وجلب  الدار البيضاء، 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

ه،   ( مساحسه  البالغة   »موكات« 

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.

42
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
أوالد  سيجري ب قر قيادة لوناسدة- 
 يعكوب ابسداء من )) سبس 23 2)2) 
بحث    (2(2 أكسوبر  إلى غاية فاتح 
وجلب  بحصر  الت2خيص  مشروع  في 
لصائدة السيد مبارك الناشف،  املاء 
 821 رقم   ( العواطف  حي  العنوان 
بحصر  املسعلق  السراغنة،  قلعة 
هكسار   5 من أجل سقي  وجلب املاء 
»ازنادة«  املدعو  بامللك  فقط 
آر،   66 ه   7 مساحسه   البالغة 
قيادة  الكرن  أوالد  بج اعة  الكائن 
أوالد يعكوب دائرة القلعة  لوناسدة- 

- أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
أوالد  لوناسدة-  قيادة  الكرن  أوالد 
الغابة  أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
43

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
ايعيش  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 
 ابسداء من  )) سبس 23 2)2) إلى غاية 
فاتح أكسوبر 2)2)  بحث في مشروع 
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
العنوان  الداودي  مح د  السيد 
املسعلق  الزوائر،  داود  اوالد  دوار 
السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحصر 
البالغة  »زراراك«  املدعو  بامللك 
تقريبا،  هكسار  نصف   مساحسه 
قيادة  ايعيش  أوالد  بج اعة  الكائن 
إقليم  مالل  بني  دائرة  ايعيش   أوالد 

بني مالل.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
أوالد ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.
44

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

عزوز  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

 ابسداء من )) سبس 23 2)2) إلى غاية 

فاتح أكسوبر 2)2)  بحث في مشروع 

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

دوار  العنوان  مونان  فالح  السيد 

خريبكة،  عزوز  أوالد  سوس  أهل 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية املنصردة وإرواء 

»املرس«  املدعو  بامللك  املاشية 

خداديم،   6 مساحسه   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.

45

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

اسحاق  آيت  قيادة  ب قر  سيجري 

ابسداء من 1) سبس 23 2)2) إلى غاية 

بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

زنقة  العنوان  اهجو  ح و  السيد 

لقباب  اسحاق  ايت   1 رقم  الصرابي 

املاء  وجلب  بحصر  املسعلق  خنيصرة، 

بامللك  هكسارات   2 سقي  أجل  من 

البالغة مساحسه  »امجوجن«  املدعو 

سنتي ت2ا،  و5  مت2   27 آر   (4 ه   5 

قيادة  اسحاق  آيت  بج اعة  الكائن 

إقليم  القباب  دائرة  اسحاق  آيت 

خنيصرة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

آيت اسحاق قيادة آيت اسحاق دائرة 

القباب إقليم خنيصرة.

51

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة تيغسالين ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (1  من 

بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

ومن  الطالبي  اسعيد  مح د  السيد 

معه العنوان تجزئة الرياض بلوك 18 

62 حي النسيم خنيصرة، املسعلق  رقم 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحصر 

البالغة  »ت هديت«  املدعو  بامللك 

بج اعة  الكائن  ع23ات،   6 مساحسه 

دائرة  تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب إقليم خنيصرة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  تيغسالين  قيادة  تيغسالين 

القباب إقليم خنيصرة.

52

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة بني س ي2 ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (1  من 

بحث في مشروع    (2(2 22 سبس 23 

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

درب  العنوان  لحسن  رائس  السيد 

وادي   ( رقم  دندون  زنقة  لعصو 

وجلب  بحصر  املسعلق  خريبكة،  زم 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

»لحرش«  املدعو  بامللك  والسقي 

س   26 آر   89 ه   1 البالغة مساحسه 

الكائن بج اعة بني س ي2 قيادة بني 

س ي2 دائرة واد زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بني س ي2 قيادة بني س ي2 دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.

53

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيادة أوالد زمام ابسداء 
 22 إلى غاية   (2(2 سبس 23   (1 من 
مشروع  في  بحث   (2(2 سبس 23 
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 
العنوان  ع ري  املجيد  عبد  السيد 
اوالد اس يدة اوالد ازمام الصقيه بن 
املسعلق بحصر وجلب املاء من  فالح، 
أجل السقي بامللك املدعو فوكومان 
 9 آر    48 هكسار   4 البالغة مساحسه 
زمام  أوالد  بج اعة  الكائن  سنتيار 
مو�صى  بني  دائرة  زمام  أوالد  قيادة 

الشرقية إقليم الصقيه بن فالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
أوالد زمام قيادة أوالد زمام دائرة بني 
بن  الصقيه  إقليم  الشرقية  مو�صى 

فالح.
54

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيادة الس اعلة ابسداء 
 22 إلى غاية   (2(2 سبس 23   (1 من 
مشروع  في  بحث   (2(2 سبس 23 
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 
دوار  العنوان  ياسين  خالد  السيد 
وادي  الطرش  قصبة  بنعياد  اوالد 
من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق  زم، 
والسقي  املنزلية  االسسع االت  أجل 
خالد  ياسين  ملك  املدعو  بامللك 
سنتيار   41 آر   78 البالغة مساحسه 
الكائن بج اعة قصبة الطرش قيادة 
إقليم  زم  وادي  دائرة  الس اعلة 

خريبكة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
قصبة الطرش قيادة الس اعلة دائرة 

وادي زم إقليم خريبكة.
55



11999 الجريدة الرسميةعدد 5622 - 5 فصر )144 )2) سبس 23 2)2)) 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيادة بني س ي2 ابسداء 

 22 إلى غاية   (2(2 سبس 23   (1 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 سبس 23 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

السيد الحبيب جاليبي العنوان دوار 

املسعلق بحصر  بني س ي2،  الدحامنة 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو أرض املكرط البالغة مساحسه 

س ي2  بني  بج اعة  الكائن  آر   72

قيادة بني س ي2 دائرة وادي زم إقليم 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بني س ي2 قيادة بني س ي2 دائرة وادي 

زم إقليم خريبكة.

56

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

بئ2   - بولنوار  قيادة  ب قر  سيجري 

 (2(2 سبس 23   (1 من  مزوي ابسداء 

بحث في   (2(2 سبس 23   22 إلى غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

لصائدة السيدة ج عة شاربي العنوان 

مركز بئ2 مزوي خريبكة، املسعلق بحصر 

االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو  بامللك  املنصردة  املنزلية 

 57 آر   82 بوعصبة البالغة مساحسه 

سنتيار الكائن بج اعة بولنوار قيادة 

خريبكة  دائرة  مزوي  بئ2   - بولنوار 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بولنوار قيادة بولنوار - بئ2 مزوي دائرة 

خريبكة إقليم خريبكة.

57

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

ابسداء  امزورة  قيادة  ب قر  سيجري 

 22 إلى غاية   (2(2 سبس 23   (1 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 سبس 23 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

حي  العنوان  بلصا�صي  اح د  السيد 

 12 رقم   5 زنقة   1 م  رشيد  موالي 

املسعلق بحصر وجلب  الدار البيضاء، 

االسسع االت املنزلية  من أجل   املاء 

الدار  أرض  املدعو  بامللك  والسقي 

سنتيار   52 آر   (9 البالغة مساحسه 

الكائن بج اعة امزورة قيادة امزورة 

إقليم  الش الية  سطات  دائرة 

سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  امزورة 

الش الية إقليم سطات.

58

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 

بحث في   (2(2 سبس 23   22 إلى غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

لصائدة السيد ح يد ملالكي العنوان 

مالل،  بني   19 رقم  الرباط  شارع 

أجل   من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

بامللك املدعو أبو  تزويد ع ارة باملاء 

بكر البالغة مساحسه )1 آر 1) سنتيار 

الكائن بج اعة بني مالل باشوية بني 

مالل ع الة بني مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بني مالل باشوية بني مالل ع الة بني 

مالل.

59

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 

بحث في   (2(2 سبس 23   22 إلى غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

لصائدة السيد اح د الصاط العنوان 

خريبكة،   1 القدس ج ش  حي   16(

أجل   من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

بامللك  باملاء  ع ومي  ح ام  تزويد 

املدعو بقعة أرضية البالغة مساحسه 

أبي  بج اعة  الكائن  مربع  مت2   222

ع الة  الجعد  أبي  باشوية  الجعد 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

أبي الجعد باشوية أبي الجعد ع الة 

خريبكة.

60

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيادة بني عامر ابسداء 

 22 إلى غاية   (2(2 سبس 23   (1 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 سبس 23 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

دوار  العنوان  رزقي  الكبي2  السيد 

قلعة  مو�صى  سيدي  بومنيع  اوالد 

وجلب  بحصر  املسعلق  السراغنة، 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

12 ع23ات   الحناوي البالغة مساحسه 

الكائن بج اعة سيدي مو�صى قيادة 

عامر  بني   - القلعة  دائرة  عامر  بني 

إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

سيدي مو�صى قيادة بني عامر دائرة 

قلعة  إقليم  عامر  بني   - القلعة 

السراغنة.

61

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيادة أوالد زمام ابسداء 

 22 إلى غاية   (2(2 سبس 23   (1 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 سبس 23 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

السيد مح د العطاوي العنوان اوالد 
رحو اوالد ازمام، املسعلق بحصر وجلب 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

هكسار   1 البالغة مساحسه  ورجدان 

ونصف خدام الكائن بج اعة أوالد 
زمام قيادة أوالد زمام دائرة بني مو�صى 

الشرقية إقليم الصقيه بن فالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

أوالد زمام قيادة أوالد زمام دائرة بني 

بن  الصقيه  إقليم  الشرقية  مو�صى 

فالح.

62

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

ابسداء  امزورة  قيادة  ب قر  سيجري 

 22 إلى غاية   (2(2 سبس 23   (1 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 سبس 23 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

العنوان  وقاس  بوشعيب  السيد 
 5 رقم   171 ع ارة  النسيم  تجزئة 

املسعلق بحصر وجلب  الدار البيضاء، 

االسسع االت املنزلية  من أجل   املاء 

وسقي 5 هكسارات فقط بامللك املدعو 

البالغة   ( و   1 واملحروم  السوفري 

خداما الكائن بج اعة   48 مساحسه 

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.

63
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيادة بني س ي2 ابسداء 

 22 إلى غاية   (2(2 سبس 23   (1 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 سبس 23 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

العنوان  فاديقي  شراف  السيد 

دوار اوالد الواد بني س ي2 دائرة واد 

من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق  زم، 

الدجاج  لت2بية  منشأة  تزويد  أجل 

بامللك املدعو الكديات البالغة  باملاء 

ربع  إال  خداديم  ث انية  مساحسه 

الكائن بج اعة بني س ي2 قيادة بني 

س ي2 دائرة واد زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بني س ي2 قيادة بني س ي2 دائرة واد زم 

إقليم خريبكة.

64

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيادة فطواكة ابسداء 

 22 إلى غاية   (2(2 سبس 23   (1 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 سبس 23 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

السيد مح د الريحاني العنوان دوار 

القرية ج اعة انزو قيادة فطواكة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

سقي 5 هكسارات فقط بامللك املدعو 

تكالوت  الزراعي  اإلفالح  تعاونية 

آر   82 7 هكسار  البالغة مساحسه   ((

الكائن بج اعة انزو قيادة فطواكة 

دائرة فطواكة إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

فطواكة  دائرة  فطواكة  قيادة  انزو 

إقليم أزيالل.

65

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أوالد   - سيجري ب قر قيادة لوناسدة 
يعكوب ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 
بحث في   (2(2 سبس 23   22 إلى غاية 
مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 
الخولي  العزيز  عبد  السيد  لصائدة 
يعقوب  اوالد  الغازي  اوالد  العنوان 
قلعة السراغنة، املسعلق بحصر وجلب 
بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 
الغابة سيدي بوسلهام اوالد يعكوب 
 91 آر   88 1 هكسار  البالغة مساحسه 
سنتيار  الكائن بج اعة أوالد يعكوب 
أوالد يعكوب دائرة   - قيادة لوناسدة 
قلعة  إقليم  الغابة  أهل   - القلعة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
أوالد   - أوالد يعكوب قيادة لوناسدة 
الغابة  أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
66

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
أح د  سيدي  قيادة  ب قر  سيجري 
ابسداء من 1) سبس 23 2)2) إلى غاية 
بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 
العنوان  عاللي  املصطصى  السيد 
تعاونية سيدي الريكط الشعراء قلعة 
املسعلق بحصر وجلب املاء  السراغنة، 
من أجل السقي بامللك املدعو تعاونية 
 4 مساحسه  البالغة  الريكط  سيدي 
هكسار 99 آر الكائن بج اعة الشعراء 
قيادة سيدي أح د دائرة العطاوية 

إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
دائرة  أح د  سيدي  قيادة  الشعراء 

العطاوية إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
ابسداء  مزم  قيادة  ب قر  سيجري 
 22 إلى غاية   (2(2 سبس 23   (1 من 
مشروع  في  بحث   (2(2 سبس 23 
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 
شركة  م ثل  امللوي  خالد  السيد 
RIMYAN OLIVES العنوان فندوق 
ال23يد رقم 84) بوسكورة املركز إقليم 
النوافر الدار البيضاء، املسعلق بحصر 
هكسار   5 من أجل سقي  وجلب املاء 
الدشر  بالد  املدعو  بامللك  فقط 
البالغة مساحسه 18 هكسار 59 آر 86 
سنتيار الكائن بج اعة سيدي عي�صى 
بن سلي ان قيادة مزم دائرة الصهريج 

فنهاجة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
سيدي عي�صى بن سلي ان قيادة مزم 
دائرة الصهريج فنهاجة إقليم قلعة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيادة أوالد زراد ابسداء 
 22 إلى غاية   (2(2 سبس 23   (1 من 
مشروع  في  بحث   (2(2 سبس 23 
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 
دوار  العنوان  عامر  رشيد  السيد 
اوالد بوخليق ج اعة الهيادنة قلعة 
وجلب  بحصر  املسعلق  السراغنة، 
هكسارات   5 سقي  أجل  من  املاء 
فقط بامللك املدعو الصو�صي البالغة 
مساحسه )) هكسار 62 آر 21 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 اوالد زراد دائرة القلعة 

- أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.

69

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 

بحث   (2(2 سبس 23   22 غاية  إلى 

وجلب  بحصر  الت2خيص  مشروع  في 

املاء، لصائدة السيد مح د بوعبيدي 

حي  سجل اسة  زنقة   25 العنوان 

النهضة خريبكة، املسعلق بحصر وجلب 

منزل  حديقة  سقي  أجل  من  املاء 

شرقا  خريبكة  فوس  املدعو  بامللك 

114 البالغة مساحسه 6 آر 52 سنتيار 

باشوية  خريبكة  بج اعة  الكائن 

خريبكة ع الة خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ع الة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

70

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 

بحث في   (2(2 سبس 23   22 إلى غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

لصائدة السيد مصطصى جدراوي ومن 

معه العنوان دوار الجديد الكريصات 

بحصر  املسعلق  فالح،  بن  الصقيه 

وجلب املاء من أجل غسل السيارات 

البالغة  نزهة   II/(1( املدعو  بامللك 

الكائن  سنتيار   25 آر   1 مساحسه 

باشوية  فالح  بن  الصقيه  بج اعة 

بن  الصقيه  الصقيه بن فالح ع الة 

فالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

الصقيه بن فالح باشوية الصقيه بن 

فالح ع الة الصقيه بن فالح.

71
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 

بحث   (2(2 سبس 23   22 غاية  إلى 

وجلب  بحصر  الت2خيص  مشروع  في 

لصائدة السيد فسح هللا جودي  املاء، 

الن ة  أوالد  السبت  سوق  العنوان 

بحصر  املسعلق  فالح،  بن  الصقيه 

االسسع االت  أجل   من  املاء  وجلب 

املنزلية املنصردة بامللك املدعو اركانة 

4-4 البالغة مساحسه ) آر 97 سنتيار 

الكائن بج اعة بني مالل باشوية بني 

مالل ع الة بني مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بني مالل باشوية بني مالل ع الة بني 

مالل.

72

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 

بحث في   (2(2 سبس 23   22 إلى غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

لصائدة السيد خليل الرامي والسيدة 

تجزئة   11 العنوان  زكراني  حسنة 

املسعلق بحصر وجلب  الخي2 خريبكة، 

املاء من أجل سقي حديقة فيال بامللك 

أمي2ة البالغة مساحسه   III-(2 املدعو 

بج اعة  الكائن  سنتيار   97 آر   (

ع الة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ع الة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 

بحث في   (2(2 سبس 23   22 إلى غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

لصائدة السيد الرداد الشادلي العنوان 

زنقة زالغ رقم 14 م ش ف  خريبكة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

بامللك املدعو ف  سقي حديقة فيال 

آر   7 البالغة مساحسه   84 خ ش ش 

خريبكة  بج اعة  الكائن  سنتيار   6(

باشوية خريبكة ع الة خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ع الة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

74

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 

بحث   (2(2 سبس 23   22 غاية  إلى 

وجلب  بحصر  الت2خيص  مشروع  في 

السساتي  رشيد  السيد  لصائدة  املاء، 

وادي  الشباب  تجزئة   71( العنوان 

من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق  زم، 

املنصردة  املنزلية  االسسع االت  أجل 

بامللك املدعو 218 الشباب 1 البالغة 

مساحسه 92 مت2 مربع الكائن بج اعة 

ع الة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

ع الة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

75

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 

بحث   (2(2 سبس 23   22 غاية  إلى 

وجلب  بحصر  الت2خيص  مشروع  في 

الباردي  رحال  السيد  لصائدة  املاء، 

العنوان 6 زنقة وادي بهت حي املزرعة 

خريبكة، املسعلق بحصر وجلب املاء من 

أجل سقي حديقة منزل بامللك املدعو 

السنشيف 621 س البالغة مساحسه ) 

ار 98 سنتيار الكائن بج اعة خريبكة 

باشوية خريبكة ع الة خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ع الة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 

بحث في   (2(2 سبس 23   22 إلى غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

العنوان  نظيف  طه  السيد  لصائدة 

بحصر  املسعلق  خريبكة،   5 الصدق 

االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية املنصردة بامللك املدعو الصدق 

سنتيار   24 ار   1 البالغة مساحسه   5

باشوية  خريبكة  بج اعة  الكائن 

خريبكة ع الة خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ع الة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

77

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 

بحث في   (2(2 سبس 23   22 إلى غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

الش اخ  القادر  عبد  السيد  لصائدة 

أبي   (8 رقم  ريم  تجزئة  العنوان 

الجعد، املسعلق بحصر وجلب املاء من 

 (8  - أجل السقي بامللك املدعو ريم 

الكائن  سنتيار   85 مساحسه  البالغة 

أبي  باشوية  الجعد  أبي  بج اعة 

الجعد ع الة خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

أبي الجعد باشوية أبي الجعد ع الة 

خريبكة.

78

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيادة أوالد زمام ابسداء 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (1  من 

بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

السيد مح د فضلي والسيد الطيبي 

ازمام  أوالد  املرابطة  العنوان  فضلي 

املسعلق  الن ة،  اوالد  السبت  سوق 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحصر 

البالغة  الرعدة  دار  املدعو  بامللك 

الكائن  سنتيار   86 ار   87 مساحسه 

بج اعة أوالد زمام قيادة أوالد زمام 

إقليم  الشرقية  مو�صى  بني  دائرة 

الصقيه بن فالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة زمام  أوالد  قيادة  زمام   أوالد 

الصقيه إقليم  الشرقية  مو�صى   بني 

بن فالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

نيسلي  تيزي  قيادة  ب قر  سيجري 

 ابسداء من 1) سبس 23 2)2) إلى غاية

بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

دوار  العنوان  مساعف  زايد  السيد 

املسعلق  اموكر تيزي نسلي القصيبة، 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحصر 

بامللك املدعو أموكر البالغة مساحسه 

ع23ة ق حا الكائن بج اعة تيزي   16

نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة أغبالة 

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

أغبالة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

نيسلي  تيزي  قيادة  ب قر  سيجري 

 ابسداء من 1) سبس 23 2)2) إلى غاية

بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22

املاء،  وجلب  بحصر  الت2خيص 

العنوان  السيد موحى جداد  لصائدة 

القصيبة دائرة  املركز  نسلي   تيزي 

املسعلق بحصر وجلب املاء  بني مالل، 

نصار  بامللك املدعو  السقي  من أجل 

ق حا  ع23ات   5 مساحسه  البالغة 

قيادة  نيسلي  تيزي  بج اعة  الكائن 

إقليم أغبالة  دائرة  نيسلي   تيزي 

بني مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

أغبالة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
نيسلي  تيزي  قيادة  ب قر  سيجري 
 ابسداء من 1) سبس 23 2)2) إلى غاية
بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 
العنوان  اخساس  مح د  السيد 
 تيزي نسلي املركز دائرة أغبالة إقليم
وجلب  بحصر  املسعلق  مالل،  بني 
فيال  حديقة  سقي  أجل  من  املاء 
بامللك املدعو دار تيزي نسلي البالغة 
الكائن  مربع  مت2   4(6.(7 مساحسه 
تيزي  قيادة  نيسلي  تيزي  بج اعة 

نيسلي دائرة أغبالة إقليم بني مالل.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
تيزي نيسلي قيادة تيزي نيسلي دائرة 

أغبالة إقليم بني مالل.
82

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيادة بني ع ي2 الشرقية 
 ابسداء من 1) سبس 23 2)2) إلى غاية
بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 
السيد عبد الهادي نصدي العنوان 48 
4 شقة  زنقة الطاهر السبتي الطابق 
بحصر  املسعلق  البيضاء،  الدار   12
وجلب املاء من أجل سقي 5 هكسارات 
البالغة   1 فقط بامللك املدعو كلخة 
77 سنتيار  ار   74 5 هكسار  مساحسه 
قيادة مربع  أهل  بج اعة   الكائن 
الصقيه دائرة  الشرقية  ع ي2   بني 

بن فالح إقليم الصقيه بن فالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
الشرقية  ع ي2  بني  قيادة  مربع  أهل 
دائرة الصقيه بن فالح إقليم الصقيه 

بن فالح.
83

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيادة بني ع ي2 الشرقية 

 ابسداء من 1) سبس 23 2)2) إلى غاية

بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

السيد باخوي خويا ومن معه العنوان 

الصقيه وإقليم  دائرة  املربع   أهل 

املسعلق بحصر وجلب املاء  بن فالح، 

من أجل السقي بامللك املدعو كلخة 

 71 ار   88 5 هكسار  البالغة مساحسه 

مربع  أهل  بج اعة  الكائن  سنتيار 

 قيادة بني ع ي2 الشرقية دائرة الصقيه

بن فالح إقليم الصقيه بن فالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

الشرقية  ع ي2  بني  قيادة  مربع  أهل 

دائرة الصقيه بن فالح إقليم الصقيه 

بن فالح.

84

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

اسحاق  آيت  قيادة  ب قر  سيجري 

 ابسداء من 1) سبس 23 2)2) إلى غاية

بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

العنوان  اح اني  ايت  ح يد  السيد 

حي النهضة مركز ايت اسحاق القباب 

املاء  وجلب  بحصر  املسعلق  خنيصرة، 
من أجل السقي بامللك املدعو اح ري 

مربع  مت2   9252 مساحسه  البالغة 

قيادة  اسحاق  آيت  بج اعة  الكائن 

إقليم  القباب  دائرة  اسحاق  آيت 

خنيصرة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

آيت اسحاق قيادة آيت اسحاق دائرة 

القباب إقليم خنيصرة.

85

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

ابسداء  برادية  قيادة  ب قر  سيجري 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (1  من 

بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

السيد عبد الص د الخياري العنوان 

الصقيه ال23ادية  مسعود   أوالد 

وجلب  بحصر  املسعلق  فالح،  بن 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

 1 مساحسه  البالغة   (4211/12

هكسار 84 ار 2 سنتيار الكائن بج اعة 

الصقيه دائرة  برادية  قيادة   برادية 

بن فالح إقليم الصقيه بن فالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

الصقيه دائرة  برادية  قيادة   برادية 

بن فالح إقليم الصقيه بن فالح.

86

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيادة أوالد عزوز ابسداء 

 22 إلى غاية   (2(2 سبس 23   (1 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 سبس 23 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

 44 العنوان  الراجل  فالح  السيد 

دوار األشهب املح دية، املسعلق بحصر 

االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 

دار  املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية 

 91 هكسار   1 العبد البالغة مساحسه 

أوالد  بج اعة  الكائن  سنتيار   (( ار 

عزوز قيادة أوالد عزوز دائرة خريبكة 

ع الة خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  عزوز  أوالد  قيادة  عزوز  أوالد 

خريبكة ع الة خريبكة.

87
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيادة بني وكيل ابسداء 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (1  من 

بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

معها  ومن  مسسعيد  غريبة  السيدة 

العنوان إقامة آدم ) بلوك س ع ارة 

الشرف سال،  تجزئة   9 الصسح شقة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

سقي 5 هكسارات فقط بامللك املدعو 

2) هكسار  الوكيلية البالغة مساحسه 

بج اعة الكائن  سنتيار   7( ار   94 

 بني وكيل قيادة بني وكيل دائرة الصقيه

بن فالح إقليم الصقيه بن فالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

 بني وكيل قيادة بني وكيل دائرة الصقيه

بن فالح إقليم الصقيه بن فالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 

بحث في   (2(2 سبس 23   22 إلى غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 
الطاهري  مح د  �صي  السيد  لصائدة 

العنوان رياض اسا رياض السالم رقم 

وجلب  بحصر  املسعلق  مالل،  بني   2(

املنزلية   االسسع االت  أجل  من  املاء 

اسا  رياض  املدعو  بامللك  املنصردة 

)2 البالغة مساحسه 2 ار 29 سنتيار 

باشوية مالل  بني  ببلدية   الكائن 

بني مالل ع الة بني مالل.

بلدية  ب قر  امللف  وضع  تم  لقد 

ع الة مالل  بني  باشوية  مالل   بني 

بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 - املصاسيس  قيادة  ب قر  سيجري 

الصقراء ابسداء من 1) سبس 23 2)2) 

بحث في   (2(2 سبس 23   22 إلى غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

لصائدة السيد بوشعيب مغصوري ومن 
معه العنوان 64، زنقة بني حسان حي 

املسعلق بحصر وجلب  الصسح خريبكة، 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

هكسار   1 مساحسه  البالغة  االحرش 

قيادة  ار الكائن بج اعة الصقراء   42

خريبكة  دائرة  الصقراء   - املصاسيس 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

الصقراء   - املصاسيس  قيادة  الصقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

ابسداء  امزورة  قيادة  ب قر  سيجري 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (1  من 

بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

العنوان  وقاس  بوشعيب  السيد 
 5 رقم   171 ع ارة  النسيم  تجزئة 

املسعلق بحصر وجلب  الدار البيضاء، 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

الزروقي  املدعو  بامللك  والسقي 

 52 ار   44 4 هكسار  البالغة مساحسه 

سنتيار الكائن بج اعة كدانة قيادة 

امزورة دائرة سطات الش الية إقليم 

سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيادة أوالد زمام ابسداء 
غاية إلى   (2(2 سبس 23   (1  من 
بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 
اوالد  العنوان  ج23ان  فالح  السيد 
الن ة،  اوالد  السبت  سوق  ازمام 
أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 
مو�صى  املدعو سيدي  بامللك  السقي 
 45 ار   (2 1 هكسار  البالغة مساحسه 
زمام  أوالد  بج اعة  الكائن  سنتيار 
مو�صى  بني  دائرة  زمام  أوالد  قيادة 

الشرقية إقليم الصقيه بن فالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
دائرة زمام  أوالد  قيادة  زمام   أوالد 
الصقيه إقليم  الشرقية  مو�صى   بني 

بن فالح.
92

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري ب قر قيادة أوالد زمام ابسداء 
غاية إلى   (2(2 سبس 23   (1  من 
بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 
العنوان  فرحان  رضوان  السيد 
بحصر  املسعلق  ازمام،  اوالد  املرابطة 
االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 
املنزلية املنصردة بامللك املدعو حريش 
سنتيار   8( ار   8 مساحسه  البالغة 
الكائن بج اعة أوالد زمام قيادة أوالد 
زمام دائرة بني مو�صى الشرقية إقليم 

الصقيه بن فالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
دائرة زمام  أوالد  قيادة  زمام   أوالد 
الصقيه إقليم  الشرقية  مو�صى   بني 

بن فالح.
93

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيادة أوالد زمام ابسداء 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (1  من 

بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

اوالد  العنوان  الديني  مح د  السيد 

زهرة اوالد ازمام، املسعلق بحصر وجلب 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

هكسارين  مساحسه  البالغة  كركور 

الكائن بج اعة أوالد زمام قيادة أوالد 

زمام دائرة بني مو�صى الشرقية إقليم 

الصقيه بن فالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة زمام  أوالد  قيادة  زمام   أوالد 

الصقيه إقليم  الشرقية  مو�صى   بني 

بن فالح.

94

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

بئ2   - بولنوار  قيادة  ب قر  سيجري 

 (2(2 سبس 23   (1 من  مزوي ابسداء 

بحث   (2(2 سبس 23   22 غاية  إلى 

وجلب  بحصر  الت2خيص  مشروع  في 
لصائدة السيد الشرقي البكري  املاء، 

مزوي،  بئ2  البعاعزة  دوار  العنوان 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك 

 46 مساحسه  البالغة  املرس  املدعو 

بئ2  بج اعة  الكائن  سنتيار   27 ار 

مزوي قيادة بولنوار - بئ2 مزوي  دائرة 

خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بئ2 مزوي    - بئ2 مزوي قيادة بولنوار 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الحوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري ب قر قيادة أوالد زمام ابسداء 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (1  من 

بحث في مشروع   (2(2 سبس 23   22

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

السيد مح د مصساح العنوان النكار 
سوق  عي�صى  سيدي  ازمام  اوالد 

السبت اوالد الن ة الصقيه بن فالح، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

السقي بامللك املدعو حرشة البالغة 

ار الكائن بج اعة أوالد   92 مساحسه 
زمام قيادة أوالد زمام دائرة بني مو�صى 

الشرقية إقليم الصقيه بن فالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة زمام  أوالد  قيادة  زمام   أوالد 

الصقيه إقليم  الشرقية  مو�صى   بني 

بن فالح.

96

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  كيسر  قيادة  ب قر  سيجري 

 7 غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر 

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

العنوان  مجاهيد  املصطصى  السيد 
الطابق األول   (( تجزئة هاجر الرقم 

سطات، املسعلق بحصر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االسسع االت  أجل 

بامللك املدعو »ارض بوهرار« البالغة 

خدام،  وثلث  واحد  مساحسه خدام 

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.

110

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة القباب ابسداء من 

7 أكسوبر  2)2) إلى غاية  8) سبس 23 

الت2خيص  مشروع  في  بحث   (2(2

السيد  لصائدة  املاء  وجلب  بحصر 

ت دغاس  العنوان  عالوي  مح د 

املسعلق  خنيصرة،  القباب  تغسالين 

 1 أجل سقي  من  املاء  بحصر وجلب 

»سبع عروس«  هكسار بامللك املدعو 

البالغة مساحسه 5 هكسارات و 22 آر، 

الكائن بج اعة القباب قيادة القباب 

دائرة القباب إقليم خنيصرة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

القباب  دائرة  القباب  قيادة  القباب 

إقليم خنيصرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة برادية ابسداء من 

7 أكسوبر  2)2) إلى غاية  8) سبس 23 

الت2خيص  مشروع  في  بحث   (2(2

بحصر وجلب املاء لصائدة السيد فالح 

الدين ك ال العنوان حي مصساح بلوك 

16 بني مالل، املسعلق بحصر  ) الرقم 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو »بالرواود« البالغة مساحسه ) 

الكائن  72 سنتيار،  آر و   48 هكسار و 

دائرة  برادية  قيادة  برادية  بج اعة 

بن  الصقيه  إقليم  فالح  بن  الصقيه 

فالح.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

برادية دائرة الصقيه بن فالح إقليم 

الصقيه بن فالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
 - املصاسيس  قيادة  ب قر  سيجري 
الصقراء ابسداء من 8) سبس 23 2)2) 
في  بحث   (2(2 أكسوبر   7 غاية  إلى 
وجلب  بحصر  الت2خيص  مشروع 
سدا�صي  مح د  السيد  لصائدة  املاء 
العنوان دوار الحرمل ج اعة الصقراء 
وجلب  بحصر  املسعلق  خريبكة، 
املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 
»كعدة«  املدعو  بامللك  املنصردة 
آر و   (2 هكسار و   ( البالغة مساحسه 
الكائن بج اعة الصقراء  سنتيار،   52
دائرة  الصقراء   - املصاسيس  قيادة 

خريبكة إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
الصقراء   - املصاسيس  قيادة  الصقراء 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري ب قر قيادة بني يكرن ابسداء 
غاية إلى   (2(2 سبس 23   (8  من 
مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7  
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
العنوان  عزام  الهادي  عبد  السيد 
الثوالث  عامر  أوالد  ضراس  دوار 
بحصر  املسعلق  سطات،  يكرين  بني 
االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 
املنزلية والسقي بامللك املدعو »ارض 
هكسار   ( مساحسه  البالغة   الغابة« 
و 42 آر و 57 سنتيار، الكائن بج اعة 
الثوالث قيادة بني يكرن 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 ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سعيد  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 
ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية 
مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
العنوان  فديق  املصطصى  السيد 
أوالد  الشرقية  اج يل  أوالد  املينات 
اسعيد سطات، املسعلق بحصر وجلب 
املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 
»الحصرة«  املدعو  بامللك  والسقي 
اثنين  خدامين  مساحسه  البالغة 
اخ يسات  بج اعة  الكائن  كبي2ين، 
دائرة  سعيد  أوالد  قيادة  الشاوية 

سطات الش الية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
أوالد  قيادة  الشاوية  اخ يسات 
سعيد دائرة سطات الش الية إقليم 

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سعيد  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 
ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية 
مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
دوار  العنوان  لعرج  الشرقي  السيد 
اج يل  أوالد  لعرج  املعطي  أوالد 
سطات،  مزورة  الشاوية  خ يسات 
أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 
االسسع االت املنزلية والسقي بامللك 
البالغة  ادودة«  »حصرة  املدعو 
مساحسه 1 هكسار و 22 آر و 6 سنتيار، 
الشاوية  اخ يسات  بج اعة  الكائن 
سطات  دائرة  سعيد  أوالد  قيادة 

الش الية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
أوالد  قيادة  الشاوية  اخ يسات 
سعيد دائرة سطات الش الية إقليم 

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
مسكين  بني  قيادة  ب قر  سيجري 
سبس 23   (8 من  ابسداء  الشرقية 
2)2) إلى غاية 7 أكسوبر 2)2) بحث 
وجلب  بحصر  الت2خيص  مشروع  في 
سراج  مح د  السيد  لصائدة  املاء 
العنوان دوار أوالد باح ادة القراقرة 
ال23وج سطات، املسعلق بحصر وجلب 
املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 
»دار حلي ة«  والسقي بامللك املدعو 
آر   6( و  هكسار   1 مساحسه   البالغة 
بج اعة  الكائن  سنتيار،   15 و 
لقراقرة قيادة بني مسكين الشرقين 

دائرة ال23وج إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
لقراقرة قيادة بني مسكين الشرقين 

دائرة ال23وج إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سعيد  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 
ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية 
مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
السيد عبد الرحيم انزيض العنوان 
ال23نو�صي   62 رقم   54 زنقة   4 أمل 
وجلب  بحصر  املسعلق  البيضاء، 
املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 
والسقي بامللك املدعو »ملك انزيض« 
البالغة مساحسه 1 هكسار و 6 آر و 9) 
الكائن بج اعة أوالد سعيد  سنتيار، 
سطات  دائرة  سعيد  أوالد  قيادة 

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 ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة كيسر ابسداء من 

7 أكسوبر  2)2) إلى غاية  8) سبس 23 

الت2خيص  مشروع  في  بحث   (2(2

السيد  لصائدة  املاء  وجلب  بحصر 

مح د فوفي العنوان دوار البصارة 

بنداوود  أوالد  كيسر  اح د  أوالد 

سطات، املسعلق بحصر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االسسع االت  أجل 

البصارة«  »أرض  املدعو  بامللك 

15 سنتيار،  آر و   6 البالغة مساحسه 

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 ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة امزورة ابسداء من 

7 أكسوبر  2)2) إلى غاية  8) سبس 23 

الت2خيص  مشروع  في  بحث   (2(2

لصائدة السيد نور  بحصر وجلب املاء 

شارع   62 العنوان  الع ري  الدين 

البيضاء،  الدار   15 شقة  مارس   (

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك 

البالغة مساحسه  »بوشربيل«  املدعو 

الكائن بج اعة  18 سنتيار،  آر و   42

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة بني يكرن ابسداء 

 7 غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر 

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

العنوان  السدات  عباس  السيد 

يكرين،  بني  اح يدة  اوالد  دوار 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية املنصردة بامللك 

البالغة  الحطة«  »أرض  املدعو 

الكائن  سنتيار،   52 آر و   1 مساحسه 

يكرن  بني  قيادة  يكرن  بني  بج اعة 

دائرة سطات 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 ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من  ابسداء  بزو  قيادة  ب قر  سيجري 

7 أكسوبر  2)2) إلى غاية  8) سبس 23 

الت2خيص  مشروع  في  بحث   (2(2

السيد  لصائدة  املاء  وجلب  بحصر 

امبارك بوتشيش العنوان دوار اوالد 

املسعلق بحصر  امبارك احد بومو�صى، 

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

البالغة مساحسه  »الحروش«  املدعو 

بج اعة  الكائن  مربع،  مت2   (725

إقليم  بزو  دائرة  بزو  قيادة  ارفالة 

أزيالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

إقليم  بزو  دائرة  بزو  قيادة  ارفالة 

أزيالل.

122

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
اسحاق  آيت  قيادة  ب قر  سيجري 
ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية 
مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
حي  العنوان  جدوبي  بوعزة  السيد 
2 ايت اسحاق  السعادة الغرابي رقم 
القباب خنيصرة، املسعلق بحصر وجلب 
بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 
آر   22 مساحسه  البالغة  »أمشاض« 
آيت  الكائن بج اعة  سنتيار،   5( و 
دائرة  اسحاق  آيت  قيادة  اسحاق 

القباب إقليم خنيصرة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
آيت اسحاق قيادة آيت اسحاق دائرة 

القباب إقليم خنيصرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
بومو�صى  أحد  قيادة  ب قر  سيجري 
ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية 
مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
فالح  والسيد  كنار  الحسن  السيد 
مركز  مح د  أوالد  العنوان  كنار 
املسعلق بحصر وجلب  بومو�صى،  احد 
بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 
 2 مساحسه  البالغة   »1 »السهب 
سنتيار،   15 و  آر   16 و  هكسارات 
الكائن بج اعة أحد بومو�صى قيادة 
أحد بومو�صى دائرة بني مو�صى الغربية 

إقليم الصقيه بن فالح.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
بومو�صى  أحد  قيادة  بومو�صى  أحد 
دائرة بني مو�صى الغربية إقليم الصقيه 

بن فالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
ابسداء  ب قر قيادة امزورة   سيجري  
غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من 
مشروع  في  بحث  أكسوبر2)2)   7
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
والسيد  فديق  مح د  السيد 
دوار  العنوان  فديق  املصطصى 
سطات،  امزورة  الزراهنة  ازنازنة 
أجل  من   املسعلق بحصر وجلب املاء 
اإلسسع االت املنزلية والسقي بامللك 
البالغة  منصور  بن  حصرة  املدعو 
قدي ة  خداديم  خ سة  مساحسه 
ونصف خدام قديم الكائن بج اعة 
دائرة سطات  امزورة  قيادة  كدانة  

الجنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  ب قر قيادة بني يكرن ابسداء 
 7 غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من 
مشروع  في  بحث  أكسوبر2)2)  
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
السيد امليلودي اديب العنوان دوار 
الكنينات الثوالث بني يكرين سطات 
أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 
املاشية  وإرواء  املنزلية  اإلسسع االت 
الحطة  أرض  بقعة  املدعو  بامللك 
هكسار   1 مساحسه  البالغة  البي2 
بج اعة  الكائن  سنتيار    7 آر   68
الثوالث قيادة بني يكرن 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 ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

مالل  بني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة بني يكرن  ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من  

مشروع  في  بحث  أكسوبر2)2)   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

اوالد  العنوان  عزيز  مح د  السيد 

الشالالت  اشطيبة  علي  سيدي 

املسعلق بحصر وجلب املاء  املح دية، 

من أجل اإلسسع االت املنزلية املنصردة 

الحطة  أرض  املدعو  بامللك  والسقي 

سنتيار   1 آر   14 مساحسه  البالغة 

قيادة بني  الكائن بج اعة الثوالث   

إقليم  الجنوبية  دائرة سطات  يكرن 

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 ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  بزو   قيادة  ب قر  سيجري  

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من  

مشروع  في  بحث  أكسوبر2)2)    7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

معه  ومن  افقي2  ايت  مح د  السيد 

ازيالل  ابزو  تكونت  دوار  العنوان 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

السقي بامللك املدعو اكركور نبورين 

 49 آر   92 2 هكسار  البالغة مساحسه 

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.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة بني س ي2  ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من  

مشروع  في  بحث  أكسوبر2)2)   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

دوار  العنوان  املعطي شبيبي  السيد 

س ي2،  بني  قيادة  احديدان  اوالد 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

بامللك املدعو املرس البالغة  السقي  

مساحسه ثالثة خداديم تقريبا الكائن 

س ي2  بني  قيادة  س ي2  بني  بج اعة 

دائرة بني س ي2 إقليم خربيكة. 

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بني س ي2 قيادة بني س ي2 دائرة بني 

س ي2 إقليم خربيكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة الشكران ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من  

مشروع  في  بحث  أكسوبر2)2)   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

العنوان  الدين  زين  فاط ة  السيدة 

 (99 الدار  أ رقم  حي الوحدة بلوك 

املاء  املسعلق بحصر وجلب  وادي زم، 

من أجل السقي بامللك املدعو شعبة 

خدام  مساحسه  البالغة  الس ارة 

بج اعة  الكائن  خدام  وربع  واحد 

عين قيشر قيادة الشكران دائرة ابي 

الجعد إقليم خربيكة.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

عين قيشر قيادة الشكران دائرة ابي 

الجعد إقليم خربيكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

س ي2   بني  قيادة  ب قر  سيجري  

إلى   (2(2 سبس 23   (8 من  ابسداء 

غاية 7 أكسوبر2)2) بحث في مشروع 

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

العنوان  اس ونية  مح د  السيد 

القريعة الزنقة 5 الرقم 62 وادي زم، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

الكاعة  مرس  املدعو  بامللك  السقي 

البالغة خدامين اثنين الكائن بج اعة 

بني س ي2 قيادة بني س ي2 دائرة وادي 

زم إقليم خربيكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بني س ي2 قيادة بني س ي2 دائرة وادي 

زم إقليم خربيكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني  الربيع  ألم  املائي  الحوض 

ابسداء  ج اعة  ب قر  سيجري  مالل 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من 

مشروع  في  بحث  أكسوبر2)2)   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

السيد نورالدين الرحالي العنوان رقم 

11 زنقة 6 املصلى القدي ة وادي زم، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

اإلسسع االت املنزلية املنصردة بامللك 

املدعو السعادة 18 البالغة مساحسه 

1 آر2) سنتيار الكائن بج اعة وادي 

زم باشوية وادي زم ع الة خربيكة.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ع الة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خربيكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عبدون   أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  

إلى   (2(2 سبس 23   (8 من  ابسداء 

غاية 7 أكسوبر2)2) بحث في مشروع 

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

معه  ومن  عالوي  مح د  السيد 

الشطر  االنبعاث  حي   68 العنوان 

املسعلق بحصر وجلب  األول خربيكة  

املنزلية  اإلسسع الت  أجل  من  املاء 

النخيل   V6( املنصردة بامللك املدعو 

سنتيار   69 آر   1 مساحسه  البالغة 

قيادة  عبدون  أوالد  بج اعة  الكائن 

إقليم  خربيكة  دائرة  عبدون  أوالد 

خربيكة.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
عبدون  أوالد  قيادة  عبدون  أوالد 

دائرة خربيكة إقليم خربيكة.     
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من   ابسداء  ج اعة   ب قر  سيجري  

7 أكسوبر  2)2) إلى غاية  8) سبس 23 

الت2خيص  مشروع  في  بحث    (2(2

السيد  لصائدة  املاء  وجلب  بحصر 

السعدية  والسيدة  ليصة  مصطصى 
بشي2 العنوان )1 زنقة دكالة و ش ف 

املاء  وجلب  بحصر  املسعلق  خربيكة، 

بامللك  فيال  حديقة  سقي  أجل  من 

املدعو فوس خربيكة غربا 17 البالغة 

الكائن  سنتيار   86 آر   9 مساحسه 

خربيكة  باشوية  خربيكة  بج اعة 

ع الة خربيكة.   

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

ع الة  خربيكة  باشوية  خربيكة 

خربيكة.

134

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سعيد  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري  
7 أكسوبر  2)2) إلى غاية  8) سبس 23 
الت2خيص  مشروع  في  بحث   (2(2
السيد  لصائدة  املاء  وجلب  بحصر 
اقامة  العنوان  برا�صي   يوسف 
سيدي روز شارع الزورقطوني الشقة 
املسعلق بحصر وجلب   ،4 الطابق   14
املنزلية  اإلسسع الت  أجل  من  املاء 
فقط  هكسارات   5 وسقي  املنصردة  
بامللك املدعو جنان الدغوغي البالغة 
سنتيار   22 2)آر  هكسار   5 مساحسه 
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.     
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
ابسداء  ب قر قيادة امزورة   سيجري  
غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من  
مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
السيد ابراهيم شعبي العنوان اقامة 
م  س   114 رقم   (6 زنقة  املرس 
وجلب  بحصر  املسعلق  الدارالبيضاء، 
بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 
بالد الغرابلة البالغة مساحسه عشرة 
الكائن  تقريبا  مت2  و5)5  خداديم 
دائرة  كدانة  قيادة  كدانة  بج اعة 

سطات الش الية إقليم سطات.     
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
سطات  دائرة  كدانة  قيادة  كدانة 

الش الية إقليم سطات.
136

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

املصاسيس- قيادة  ب قر  سيجري  

سبس 23   (8 من   ابسداء  الصقراء  

2)2) إلى غاية 7 أكسوبر 2)2)  بحث 

وجلب  بحصر  الت2خيص  مشروع  في 

سرار  الحسين  السيد  لصائدة  املاء 

ج اعة  اع ر  اوالد  دوار  العنوان 

املسعلق بحصر   ، املصاسيس خربيكة  

اإلسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية املنصردة  بامللك املدعو السهب 

البالغة  نايت  الحاج  وأق23  الغراف 

خداما الكائن بج اعة   11 مساحسه 

املصاسيس-الصقراء  قيادة  املصاسيس 

دائرة خربيكة إقليم خربيكة.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

املصاسيس-الصقراء  قيادة  املصاسيس 

دائرة خربيكة إقليم خربيكة.     
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة بني س ي2  ابسداء 

7 أكسوبر  2)2) إلى غاية  8) سبس 23 

الت2خيص  مشروع  في  بحث    (2(2

بحصر وجلب املاء لصائدة السيد فالح 

حي املقاومة   298 ابن هاني العنوان 

املاء  املسعلق بحصر وجلب  وادي زم، 

من أجل السقي بامللك املدعو املرس 

 (2 آر   2 هكسار   ( البالغة مساحسه 

س ي2  بني  بج اعة  الكائن  سنتيار 

قيادة بني س ي2 دائرة وادي زم إقليم 

خربيكة.     

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بني س ي2 قيادة بني س ي2 دائرة وادي 

زم إقليم خربيكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الس اعلة   قيادة  ب قر  سيجري  

إلى   (2(2 سبس 23   (8 من   ابسداء 

في  بحث    (2(2 أكسوبر   7 غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء 

لصائدة السيد مح د اعنيبة العنوان 

وادي  الخامس  مح د  شارع   19

وجلب  بحصر  خربيكة،املسعلق  زم 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

سعيدة 5)-12  البالغة مساحسه 97 

17 سنتيار الكائن بج اعة قصبة  آر 

الطرش قيادة الس اعلة دائرة وادي 

زم  إقليم خربيكة. 

   لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

قصبة الطرش قيادة الس اعلة دائرة 

وادي زم  إقليم خربيكة. 
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة الشكران  ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 7 أكسوبر 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء،  

السيد مح د طه لعرو�صي، العنوان 

خريبكة،  زم  وادي  ف  ش  م   164

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

السقي بامللك املدعو قور السرباح، 

خداديم،   5 مساحسه  البالغة 

قيادة  تشرافت  بج اعة  الكائن 

إقليم  الجعد  أبي  الشكران،دائرة 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

تشرافت، قيادة الشكران، دائرة أبي 

الجعد إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة بني س ي2 ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 7 أكسوبر 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء،  

معها،  ومن  وران  امريشة  السيدة 
العنوان 45 زنقة 12 املصلى القدي ة 

وجلب  بحصر  املسعلق  زم،  وادي 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

والسقي بامللك املدعو املرس البالغة 

مساحسه خدامان اثنان إال ربع خدام 

الكائن بج اعة بني س ي2 قيادة بني 

س ي2، دائرة واد زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

بني س ي2 قيادة بني س ي2، دائرة واد 
زم، إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

تيغسالين   قيادة  ب قر  سيجري 

إلى   (2(2 سبس 23   (8 من  ابسداء 

في  بحث   (2(2 7 أكسوبر  غاية 

وجلب  بحصر  الت2خيص  مشروع 

حجي2،  وعلي  السيد  لصائدة  املاء،  

تغسالين  السعادة  حي  العنوان 

املاء  وجلب  بحصر  املسعلق  خنيصرة، 

من أجل االسسع االت املنزلية وسقي 

طه،  املدعو  بامللك  فقط  هكسار   25

البالغة مساحسه 12 هكسار و81 آر و1 

الكائن بج اعة تيغسالين،  سنتيار، 

قيادة تيغسالين، دائرة القباب إقليم 

خنيصرة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  تيغسالين،  قيادة  تيغسالين 

القباب، إقليم خنيصرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

تيغسالين   قيادة  ب قر  سيجري 

إلى   (2(2 سبس 23   (8 من  ابسداء 

في  بحث   (2(2 7 أكسوبر  غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء،  

العنوان  لصائدة السيد وعلي حجي2، 

خنيصرة،  تغسالين  السعادة  حي 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية وسقي 25 هكسار 

البالغة  فقط بامللك املدعو احسان، 

بج اعة  آر و7  هكسار و4   4 مساحسه 

دائرة  تيغسالين،  قيادة  تيغسالين، 

القباب إقليم خنيصرة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  تيغسالين،  قيادة  تيغسالين 

القباب، إقليم خنيصرة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة واويزغت  ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 7 أكسوبر 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

العنوان  الشرايبي،  مح د  السيد 

السجل ا�صي  الدكسور  شارع   4(

بوركون الدار البيضاء، املسعلق بحصر 

االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية املنصردة بامللك املدعو ريان، 

)6 آر و71 سنتيار،  البالغة مساحسه 

قيادة  الكائن بج اعة بين الويدان، 

إقليم  واويزغت  دائرة  واويزغت، 

أزيالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  قيادة واوزغت،  بين الويدان، 

واوزيغت، إقليم أزيالل.

144

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
ابسداء  سيجري ب قر قيادة القباب  
غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من 
مشروع  في  بحث   (2(2 7 أكسوبر 
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء،  
العنوان  عالوي،  مح د  السيد 
ت دغاس تغسالين القباب، خنيصرة، 
أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 
سنتيار  آر و71  هكسار و54   21 سقي 
البالغة  املدعو سبع عروس،  بامللك 
و71  آر  و54  هكسار   4 مساحسه 
القباب،  بج اعة  الكائن  سنتيار، 
إقليم  القباب  دائرة  القباب،  قيادة 

خنيصرة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
القباب قيادة القباب، دائرة القباب، 

إقليم خنيصرة.
145 P

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري ب قر قيادة بني س ي2  ابسداء 
غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من 
مشروع  في  بحث   (2(2 7 أكسوبر 
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء،  
العنوان  الراقي،  بوعزة  السيد 
شارع مح د   658 إقامة زين املحبة 
الخامس الشقة 522 الدار البيضاء، 
من أجل  بحصر وجلب املاء  املسعلق  
االسسع االت املنزلية والسقي بامللك 
 11 البالغة مساحسه  املدعو ح رية، 
الكائن بج اعة بني  سنتيار،  آر و52 
س ي2 قيادة س ي2، دائرة واد زم إقليم 

خريبكة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
بني س ي2، قيادة بني س ي2، دائرة واد 

زم، إقليم خريبكة.
146 P

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري ب قر قيادة أيت ويرة  ابسداء 
غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من 
مشروع  في  بحث   (2(2 7 أكسوبر 
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء،  
حي  العنوان  نخو،  مح د  السيد 
تغبالوت القصيبة بني مالل، املسعلق 
السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحصر 
البالغة  تنصيدين،  املدعو  بامللك 
مربع،  مت2  و522  هكسار  مساحسه 
القصيبة قيادة  الكائن بج اعة دير 
بني  إقليم  القصيبة  دائرة  ويرة  أيت 

مالل.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
دير القصيبة، قيادة ايت ويرة، دائرة 

القصيبة أقليم بني مالل.
147

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
مسكين  بني  قيادة  ب قر  سيجري 
سبس 23   (8 من  ابسداء  الشرقية  
 (2(2 7 أكسوبر  غاية  إلى   (2(2
بحصر  الت2خيص  مشروع  في  بحث 
خالد  السيد  لصائدة  املاء،   وجلب 
أوالد  ج اعة  مقر  العنوان  قاسيم، 
دائرة ال23وج سطات،  فارس الحلة، 
أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 
االسسع االت املنزلية املنصردة بامللك 
مساحسه  البالغة  البحي2ة،  املدعو 
الكائن بج اعة  آر و11 سنتيار،    76
أوالد فارس الحلة قيادة بني مسكين 
إقليم  ال23وج،  دائرة  الشرقية، 

سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
أوالد فارس الحلة قيادة بني مسكين 
إقليم  ال23وج،  دائرة  الشرقية، 

سطات.
148 P
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

بوشان   اثنين  قيادة  ب قر  سيجري 

ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية 

مشروع  في  بحث   (2(2 7 أكسوبر 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء،  

شارع  العنوان  اح ر،  ع ر  السيد 

إميل زوال إقامة أحصاد رقم الشقة 

بحصر  املسعلق  البيضاء،  الدار   ،1(

بامللك  السقي  أجل  من  املاء  وجلب 

مساحسه  البالغة  الغابة،  املدعو 

الكائن  2 هكسار و1) آر و72 سنتيار، 

اثنين  قيادة  ح و،  أيت  بج اعة 

إقليم  الرحامنة  دائرة  بوشان، 

الرحامنة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  اثنين بوشان،  أيت ح و قياد 

الرحامنة، إقليم الرحامنة.

149

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

من  ابسداء  سيجري ب قر قيادة بزو  

7 أكسوبر  2)2) إلى غاية  8) سبس 23 

الت2خيص  مشروع  في  بحث   (2(2

السيد  لصائدة  املاء،   وجلب  بحصر 

مح د احسيني، العنوان دوار بوقرون 

وجلب  بحصر  املسعلق  أزيالل،  ارفالة 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

25 هكسار فقط بامللك املدعو  وسقي 

21 هكسار  مساحسه  البالغة  مريغ، 

و82 آر، الكائن بج اعة ارفالة قيادة 

بزو، دائرة بزو، إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

إقليم  بزو،  دائرة  بزو،  ارفالة قيادة 

أزيالل.

150

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سعيد   أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 
ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية 
مشروع  في  بحث   (2(2 7 أكسوبر 
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء،  
السعيدية،  ولد  شصيق  السيد 
 5 طابق  فالونيك  زنقة   6 العنوان 
شقة 12 الدار البيضاء، املسعلق بحصر 
االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 
أرض  املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية 
مت2   19615 البالغة مساحسه  فزينة، 
سعيد  أوالد  بج اعة  الكائن  مربع، 
سطات  دائرة  سعيد،  أوالد  قيادة 

الش الية، إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 
أوالد سعيد، قيادة أوالد سعيد، دائرة 

سطات الش الية، إقليم سطات.
151

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
اسحاق   أيت  قيادة  ب قر  سيجري 
ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية 
مشروع  في  بحث   (2(2 7 أكسوبر 
لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء،  
رقم  العنوان  امي2از،  طارق  السيد 
تاح يدات  حي  تصالحت  زنقة   15
الريش، املسعلق بحصر وجلب املاء من 
أجل السقي بامللك املدعو بوتانوت، 
)8 آر و42 سنتيار،  البالغة مساحسه 
قيادة  الكائن بج اعة ايت اسحاق، 
إقليم  القباب  دائرة  اسحاق،  أيت 

خنيصرة.
ب قر  امللف  وضع  تم  لقد 
أيت  قيادة  اسحاق  ج اعةأيت 
إقليم  القباب،  دائرة  اسحاق، 

خنيصرة.
152

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة تيغسالين  ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 7 أكسوبر 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء،  

العنوان ع ارة ب  السيد بدر باشة، 

) شقة ) املنصور 1 مكناس، املسعلق 

بحصر وجلب املاء من أجل السقي 25 

البالغة مساحسه  بامللك املدعو بدر، 

) هكسار و1) سنتيار، الكائن بج اعة 

دائرة  تيغسالين،  قيادة  تيغسالين، 

القباب إقليم خنيصرة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  تيغسالين،  قيادة  تيغسالين 

القباب، إقليم خنيصرة.

153

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة بني يكرن  ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23   (8 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 7 أكسوبر 

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء،  

العنوان  الالوي،  السيد مح د عبد 

دوار أوالد اح د ج اعة بني يكرين، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية والسقي بامللك 

 (1 البالغة مساحسه  املدعو املراس، 

بني  بج اعة  الكائن  بالكبي2،  خداما 

يكرن، قيادة بني يكرن، دائرة سطات 

الجنوبية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

دائرة  يكرن،  بني  قيادة  يكرن  بني 

سطات الجنوبية، إقليم سطات..

154

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة آيت الربع ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23    (8 من  

مشروع  في  بحث    (2(2 أكسوبر   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

السيد الحسين سهام العنوان أوالد 

مراكش  طريق  اسلي ان  أوالد  عياد 

املسعلق بحصر وجلب املاء  بني مالل، 

فقط  هكسارات   5 السقي  أجل  من 

البالغة   S17 بامللك املدعو  س كسية 

مساحسه 1) هكسار 12 آر ) سنتيار، 

آيت  قيادة  س كت  بج اعة  الكائن 

بني  اقليم  تادلة  قصبة  دائرة  الربع 

مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة   

س كت قيادة آيت الربع دائرة قصبة 

تادلة اقليم بني مالل.

155

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة آيت الربع ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23    (8 من  

مشروع  في  بحث    (2(2 أكسوبر   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

السيد مروان الداودي العنوان دوار 

أوالد بوجعون ج اعة اوالد يوسف، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

بامللك  فقط  هكسارات   5 السقي 

البالغة مساحسه   45 الخي2  املدعو  

سنتيار الكائن   17 آر   66 هكسار   16

بج اعة كطاية قيادة آيت الربع دائرة 

قصبة تادلة اقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة   

كطاية قيادة آيت الربع دائرة قصبة 

تادلة اقليم بني مالل.

156
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
بوشان  اثنين  قيادة  ب قر  سيجري  
إلى   (2(2 سبس 23    (8 من   ابسداء 
في  بحث    (2(2 أكسوبر   27 غاية 
مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء 
البطلو�صي   منصف  السيد  لصائدة 
أيت  ج اعة  بال  أوالد  دوار  العنوان 
ح وقيادة بوشان الرحامنة، املسعلق 
السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحصر 
أم  املدعو  بامللك  فقط  هكسارات   5
الخي2 البالغة مساحسه 41 هكسار 72 
الكائن بج اعة آيت ح و قيادة  آر  
اقليم  الرحامنة  دائرة  بوشان  اثنين 

الرح انة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة   
بوشان دائرة  أيت ح و قيادة اثنين  

الرحامنة  اقليم الرحامنة.
157

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  ب قر قيادة بني يكرن ابسداء 
غاية  إلى   (2(2 سبس 23    (8 من  
مشروع  في  بحث    (2(2 أكسوبر   7
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
التهامي خليلي والسيد ح زة  السيد 
خليلي العنوان دوار ال23ابر الثوالث بني 
يكرين سطات،  املسعلق بحصر وجلب 
بامللك املدعو   السقي  من أجل  املاء 
مساحسه  البالغة  الواد  مايسة  أرض 
خدامين اثنين كبي2ين و55) مت2 مربع 
بني  قيادة  الثوالث  بج اعة  الكائن 
اقليم  الجنوبية  دائرة سطات  يكرن 

سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة   
الثوالث قيادة بني يكرن دائرة سطات 

الجنوبية اقليم سطات.
158

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة كيسر ابسداء من  

8) سبس 23  2)2) إلى غاية 7 أكسوبر 

الت2خيص  مشروع  في  بحث    (2(2

السادة  لصائدة  املاء  وجلب  بحصر 

حصيظ وعبد الرحيم ولحبيب بنلهبيل 

العنوان دوار اوالد الخادم ري ة كيسر 

املاء  وجلب  بحصر  املسعلق  سطات،  

بالد  من أجل السقي بامللك املدعو  

هكسار   1 فيكوك البالغة مساحسه  

21 آر 86 سنتيار الكائن بج اعة ري ا  

قيادة كيسر دائرة سطات الجنوبية 

اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة   
سطات  دائرة  كيسر  قيادة  ري ا  

الجنوبية اقليم سطات.

159

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابسداء  امزورة  قيادة  ب قر  سيجري  

غاية  إلى   (2(2 سبس 23    (8 من  

مشروع  في  بحث    (2(2 أكسوبر   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

السيد عبد القادر جاهد  العنوان حي 

الرقم   122 القدس مباركة مج وعة 

26 ال23نو�صي الدار البيضاء،  املسعلق 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحصر 

وطريق  القبة  أرض  املدعو   بامللك 

السوق البالغة مساحسه 1 هكسار 2) 

98 سنتيار الكائن بج اعة امزورة   آر 

قيادة امزورة دائرة سطات الش الية 

اقليم سطات.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة   

قيادة امزورة دائرة سطات  امزورة  

الش الية اقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سعيد  اوالد  قيادة  ب قر  سيجري  
إلى   (2(2 سبس 23    (8 من   ابسداء 
في  بحث    (2(2 أكسوبر   7 غاية 
مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء 
لصائدة السيد مح د عبيد العنوان  
القصبة املركز اوالد اسعيد سطاتء،  
أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 
أرض خلوطة  السقي بامللك املدعو  
سنتيار   69 آر   72 البالغة مساحسه 
قيادة  أوالد سعيد   بج اعة  الكائن 
أوالد سعيد دائرة سطات الش الية 

أقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة   
أوالد سعيد  قيادة أوالد سعيد دائرة 

سطات الش الية أقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سعيد  اوالد  قيادة  ب قر  سيجري  
ابسداء من  8) سبس 23  2)2) إلى غاية 
مشروع  في  بحث    (2(2 أكسوبر   7
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
مزرعة  السيد رحال ترابي العنوان  
مسسوى  على  مراكش  طريق  علي 
املسعلق بحصر وجلب  دوار لقدادرة،  
املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 
القدادرة  املدعو  بامللك  املنصردة 
مساحسه  البالغة  اس اعيل   فدان 
سنتيار الكائن   91 آر   (5 هكسار    21
قيادة  الشاوية  اخ يسات  بج اعة 
اوالد سعيد دائرة سطات الش الية 

اقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة    
اوالد  قيادة  الشاوية  اخ يسات 
سعيد دائرة سطات الش الية اقليم 

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  ب قر قيادة كيسر ابسداء من  
8) سبس 23  2)2) إلى غاية 7 أكسوبر 
الت2خيص  مشروع  في  بحث    (2(2
السيد  لصائدة  املاء  وجلب  بحصر 
مح د النافري العنوان  دوار العاللة 
بنداوود  سيدي  أوالد  الزقاق  أوالد 
سطات، املسعلق بحصر وجلب املاء من 
والسقي  املنزلية  االسسع االت  أجل 
البالغة  لعراس   دار  املدعو  بامللك 
الكائن  سنتيار   97 آر   1( مساحسه 
دائرة  كيسر  قيادة  كيسر  بج اعة 

سطات الجنوبية اقليم سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة    
سطات  دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

الجنوبية اقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
ابسداء  امزورة  قيادة  ب قر  سيجري  
غاية  إلى   (2(2 سبس 23    (8 من  
مشروع  في  بحث    (2(2 أكسوبر   7
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
العنوان    مح د  ابو  ثورية  السيدة 
عين   24 زنقة  ب  بلوك   5 املكانسة 
بحصر  املسعلق  الدارالبيضاء،  الشق 
االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 
أرض  املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية 
مساحسه  البالغة  الصكاك  موالي 
تقريبا  كبي2  خدام  وربع  كبي2  خدام 
الكائن بج اعة كدانة قيادة امزورة 
اقليم  الش الية  سطات  دائرة 

سطات.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة    
سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الش الية اقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الغابة  أهل  قيادة  ب قر  سيجري  

إلى   (2(2 سبس 23    (8 من   ابسداء 

في  بحث    (2(2 أكسوبر   7 غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء 

لصائدة السيد مح د العرش العنوان  

ج اعة  الكرني  الشيخ  اوالد  دوار 

ميات قلعة السراغنة، املسعلق بحصر 

هكسار   5 من أجل سقي  وجلب املاء 

الصردو   بالد  املدعو  بامللك  فقط 

البالغة مساحسه 42 هكسار 72 آر 52 

قيادة  ميات  بج اعة  الكائن  سنتيار 

أهل الغابة دائرة القلعة - أهل الغابة 

اقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة    

ميات قيادة أهل الغابة دائرة القلعة 

- أهل الغابة اقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري  ب قر قيادة بني عامر ابسداء 

غاية  إلى   (2(2 سبس 23    (8 من  

مشروع  في  بحث    (2(2 أكسوبر   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

السيد مح د الرغاي  العنوان  دوار 

القلعة،  عامر  بني  العامرية  لزرك 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

 1 العيايدة  املدعو  بامللك  السقي 

البالغة مساحسه 1 هكسار )2 سنتيار 

بني  قيادة  العامرية  بج اعة  الكائن 

اقليم   عامر  بني  القلعة  دائرة  عامر 

قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة    

العامرية قيادة بني عامر دائرة القلعة 

بني عامر اقليم  قلعة السراغنة.

166

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري  ب قر قيادة أوالد زراد ابسداء 
غاية  إلى   (2(2 سبس 23    (8 من  
مشروع  في  بحث    (2(2 أكسوبر   7
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
السيد عبد هللا دحان العنوان   دوار 
السراغنة،   قلعة  الهيادنة  العبادلة 
أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 
الحلوف  واد  املدعو  بامللك  السقي 
آر   (2 هكسار   1 مساحسه  البالغة 
الهيادنة   الكائن بج اعة  سنتيار   16
أهل  القلعة  دائرة  زراد  أوالد  قيادة 

الغابة  اقليم  قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة    
دائرة  زراد  أوالد  قيادة  الهيادنة  
قلعة  اقليم   الغابة   أهل  القلعة 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
بو علي  ب قر قيادة أوالد   سيجري  
إلى   (2(2 سبس 23    (8 من   ابسداء 
في  بحث    (2(2 أكسوبر   7 غاية 
مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء 
النافري  العربي  السيدين  لصائدة 
ومح د النافري  العنوان دوار اوالد 
رافع الرافعية قلعة السراغنة، قلعة 
املسعلق بحصر وجلب املاء  السراغنة، 
من أجل السقي بامللك املدعو تكليصة 
 89 آر   84 ) هكسار  البالغة مساحسه 
سنتيار الكائن بج اعة أوالد بو علي  
الواد قيادة أوالد بو علي  دائرة القلعة  

بني عامر  اقليم  قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة    
أوالد بو علي  الواد قيادة أوالد بو علي  
دائرة القلعة  بني عامر  اقليم  قلعة 

السراغنة.
168

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
بو علي  ب قر قيادة أوالد   سيجري  
إلى   (2(2 سبس 23    (8 من   ابسداء 
في  بحث    (2(2 أكسوبر   7 غاية 
وجلب  بحصر  الت2خيص  مشروع 
الصالحي   فالح  السيد  لصائدة  املاء 
قلعة   (26 العنوان حي القدس رقم 
وجلب  بحصر  املسعلق  السراغنة،  
بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 
كعوانة البالغة مساحسه ) هكسار 75 
آر الكائن بج اعة أوالد مسعود قيادة 
أوالد بو علي دائرة القلعة بني عامر  

اقليم  قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة    
علي  بو  أوالد  قيادة  مسعود  أوالد 
قلعة  اقليم   دائرة القلعة بني عامر  

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 
ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عبدون  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 
 ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية
مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7
لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 
السيد املصطصى العوامري ومن معه 
ولد  درب   14 الزنقة   1(9 العنوان 
املسعلق بحصر وجلب  جعصر خريبكة، 
املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 
املنصردة بامللك املدعو »بدرة« البالغة 
مساحسه ) هكسار 6) آر 52 سنتيار، 
قيادة  عبدون  أوالد  بج اعة  الكائن 
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 ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الس اعلة  قيادة  ب قر  سيجري 

إلى   (2(2 سبس 23   (8 من  ابسداء 

في  بحث   (2(2 أكسوبر   7 غاية 

مشروع الت2خيص بحصر وجلب املاء 

لصائدة السيد لكبي2 املرابط العنوان 

زم،  وادي  الس اعلة  الشرفاء  دوار 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية املنصردة بامللك 

املدعو بيا�صي 1412 البالغة مساحسه 

بج اعة  الكائن  سنتيار   52 ار   76

قصبة الطرش قيادة الس اعلة دائرة 

واد زم إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

قصبة الطرش قيادة الس اعلة دائرة 

واد زم إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

يوسف  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية 

مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

العنوان  الش اخ  مح د  السيد 

تجزئة املجد ) رقم )12 ابني الجعد، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

السقي بامللك املدعو »قالل« البالغة 

مساحسه ) هكسار و 5 آر  1) سنتيار، 

أوالد  قيادة  كواوش  بج اعة  الكائن 

إقليم  الجعد  ابي  دائرة  يوسف 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة 

كواوش قيادة أوالد يوسف دائرة ابي 

الجعد إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة الصهريج ابسداء 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (8  من 

مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

السيد عبد الرح ان سساوي العنوان 

بلوك امليل رقم 72) القلعة، املسعلق 

السقي  أجل  من  املاء  وجلب  بحصر 

 »((22 »الصهريج  املدعو  بامللك 

البالغة مساحسه 2 هكسار و 95 آر  86 

الصهريج  بج اعة  الكائن  سنتيار، 

الصهريج  دائرة  الصهريج  قيادة 

فنهاجة إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

دائرة  الصهريج  قيادة  الصهريج 

قلعة  إقليم  فنهاجة  الصهريج 

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري ب قر قيادة الشكران ابسداء 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (8  من 

مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

معه  ومن  هبادي  مح د  السيد 

أبي  الخي2  أرض  تجزئة   61 العنوان 

الجعد خريبكة، املسعلق بحصر وجلب 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

مساحسه البالغة  هبادي«  »ملك 

 1 هكسار و 5 آر  )2 سنتيار، الكائن 

الشكران  قيادة  تشرافت  بج اعة 

دائرة أبي الجعد إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

أبي  دائرة  الشكران  قيادة  تشرافت 

الجعد إقليم خريبكة.

174

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 
عبدون  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

 ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية

مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

زنقة  العنوان  البسولي  ح يد  السيد 

أفغانسسان رقم 59 حي الرام النهضة 

وجلب  بحصر  املسعلق  خريبكة، 

لت2بية  منسأة  تزويد  أجل  من  املاء 

»الحرش«  املدعو  بامللك  الدواجن 

البالغة مساحسه 1 هكسار و 17 آر  72 
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 ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

الس اعلة  قيادة  ب قر  سيجري 

 ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية

مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

 58 السيد الحبيب خربوش العنوان 
زنقة املعادنة وادي زم، املسعلق بحصر 

االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو بامللك  والسقي  املنزلية 

أربعة  مساحسه  البالغة  »الطويلع«   

ل23اكسة  بج اعة  الكائن  خداديم، 

قيادة الس اعلة دائرة واد زم إقليم 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

واد  دائرة  الس اعلة  قيادة  ل23اكسة 

زم إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

عبدون  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

 ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية

مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7

لصائدة  املاء  وجلب  بحصر  الت2خيص 

زنقة  العنوان  الغني  عبد  السيد 

خريبكة،   1(1 املسي2ة  حي  الحوزة 

أجل  من  املاء  وجلب  بحصر  املسعلق 

االسسع االت املنزلية املنصردة بامللك 

البالغة  بوشتى«  »ملك  املدعو 

مساحسه 1 هكسار 52 ار 86 سنتيار، 

قيادة  عبدون  أوالد  بج اعة  الكائن 

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 ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  الحوض 

عبدون  أوالد  قيادة  ب قر  سيجري 

 ابسداء من 8) سبس 23 2)2) إلى غاية

مشروع في  بحث   (2(2 أكسوبر   7

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء   

السيد املصطصى املج23 العنوان دوار 

بحصر  املسعلق  مزوي،  بئ2  البعاعزة 

االسسع االت  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو  بامللك  والسقي  املنزلية 

 ( مساحسه  البالغة  الوالي«  »مرس 

الكائن  سنتيار،   82 ار   84 هكسار 

بج اعة بئ2 مزوي قيادة بولنوار - بئ2 

مزوي دائرة خريبكة إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  بئ2 

مزوي قيادة بولنوار - بئ2 مزوي دائرة 

خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث

مدير  أفدره  قرار  ب وجب 

الربيع  ألم  املائي  الحوض  وكالة 

قيادة  ب قر  سيجري  مالل  ببني 

من  ابسداء  مزوي،  بئ2   - بولنوار 

غاية إلى   (2(2 سبس 23   (8 

مشروع  في  بحث   (2(2 أكسوبر   7

لصائدة  الت2خيص بحصر وجلب املاء، 

مركز   العنوان  قبيش  السيد مح د 

وجلب  بحصر  املسعلق  مزوي،  بئ2 

املنزلية  االسسع االت  أجل  من  املاء 

»املكرط«  املدعو  بامللك  املنصردة 

سنتيار،   72 ار   78 البالغة مساحسه 

قيادة  مزوي  بئ2  بج اعة  الكائن 

خريبكة  دائرة  مزوي  بئ2   - بولنوار 

إقليم خريبكة.

لقد تم وضع امللف ب قر ج اعة  

بئ2 مزوي   - بئ2 مزوي قيادة بولنوار 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
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